ÅRSMELDING
For Alpingruppa

1. Styret i gruppen i perioden 27.02.2013 – 16.03.2015
Leder: Stian Eide
Nestleder: Kjell
Sekretær: Merethe Mathisen
Kasserer: Ann Cathrin Guldberg
Styremedlem: Pål Henning Degnes
Varamedlem: Kristian Kollerud
Varamedlem: Frode Kristiansen

2. Møtevirksomhet
Det har i året 2014 vært avholdt 4 møter i gruppa.

3. Medlemstall
Aktive gutter/herrer: 23
Aktive jenter/kvinner: 31
Passive:
4. Kontingenter og treningsavgifter
Vi opererer med treningsavgifter med disse satser:
1 person, kr. 600,- pr år
Meldemmer utover dette i familien er kroner 300.- pr. person
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5. Instruktører / trenere
Kristian Kollerud er treningsansvarlig og har et team med totalt 10 trenere
6. Dommere
Tommy Isnes er TD (teknisk delegert) for alpingruppa og representerer SIL

7. Representasjon i idrettskrets/nasjonalt
Vi har 3 representanter i styret i Østfold Skikrets fra SIL.

8. Trening
Vi starter barmarkstrening i august måned og holder på frem til snøen kommer i
Kjerringåsen. Barmarktreningen har foregått på Kalnes og SIL hytta på tirsdager og
torsdager. Når snøen er på plass trener vi tirsdager og torsdager i Kjerringåsen.
Pga dårlig oppmøtet tirsdager er denne treningen utgått i sesongen 2014.

9. Stevner
Sesongen er dessverre meget amputert grunnet lite snø og fikk ikke gjennomført verken
Kretsrenn eller Klubbrenn.
Per nå har vi ingen utøvere som satser og vil være med på landsrenn
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10. Egne arrangementer
Se pkt. 9

11. Spesielle resultater / utmerkelser
Ingen

12. Deltakelse på kurs
Vi har hatt to deltagere på Lederkurs for Ungdom . de gjennomførte to kursmoduler. Første
modul ble gjennomført i Akershus Skikrets og modul 2 ble gjennomført i samsvar med
Idrettsgallaen
13. Representasjon
Krets: Kristian Kollerud , Kjell Arne
Særforbund:
Annet:Valgkommitee Østfold Skikrets: Line Skattum

14. Samlinger
Ingen samlinger gjennomført i 2014
15. Annet
Medlemsantallet har dessverre blitt noe redusert for inneværende sesong
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16. Konklusjon
Vi har hatt en noe variabel sesong grunnet dårlige forhold i Kjerringåsen Alpinsenter. Håper dette
ikke skader medlemsantallet vårt for mye. Vi har startet på et meget positivt samarbeid med V/S
Alpin gjeldende treninger og/evt. Samlinger. Dette ønsker vi å utvikle videre i tiden som kommer .
Klubbene vil driftes separat og ha fokus på samarbeid mellom Ledere, Trenere og ikke minst samhold
mellom barna våre i klubbene.

Dato: 26.02.2015
Stian Eide
Leder alpingruppa
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