ÅRSMELDING FOR GEILO IL FREESTYLE 2013
1 STYRETS SAMMENSETNING:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Johnny Kaupang
Ann Kristin Hole Dokken
Terje Halstensgård, Tone Skjellaug Gundersen, Giljar Groven
Vara: Tore Holtbakk

Valgkomite
Maisen Bye, Bjørn Voll

2 Representasjonsoppgaver:

Vidar Nyhus representant i Buskerud Skikrets – 8 møter

3 IDRETTSLIG PRESTASJONER:

I de yngre årsklassene, Rookies, har det vært en økende rekruttering. Mange av disse
har vært ute og konkurrert og markert seg på resultatlistene.

Blant de eldre løperne har Andreas Håtveit ,Siver Voll, Erlend Hole Dokken og Mikkel
Brusletto Kaupang, Tiril Sjåstad Christiansen
konkurrert gjennom sesongen 2012/2013. De har markert seg med veldig mange
pallplasseringer. I tillegg har flere av de yngre konkurrert i Norwegian Open.

Tiril Sjåstad Christiansen
1. pl New Zealand Open Hafpipe 2012
2. pl. Youth Olympic Games Halfpipe / Innsbruck 2012
2. pl Junior World Championships / Valmalenco 2012
1. pl Winter X Games Slopestyle / Aspen 2013
2. pl European X Games Slopestyle / Tignes 2013
1. pl WSI Overall 2013
2. pl WSI Slopestyle 2013
1. pl FIS World Cup Slopestyle / Silvaplana 2013
4. pl FIS World Cup Slopestyle / Copper Mt. 2013
1. pl FIS World Cup Slopestyle / New Zeland 2013
1. pl New Zeland Open Slopestyle 2013
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Siver Voll
Sammenlagtvinner Norwegianopen Slopestyle jr
2. plass Norwegianopen Slopestyle finale åpen klasse
3. plass NM jr1 Big Air og Slopestyle
Erlend Hole Dokken
Norwegian Open - Slope Style– 1, 2 og 3 i klassen 16/19.
2 plass sammenlagt norweigan open slopestyle
3 plass sammenlagt “all over” Norweigan open
2 plass NM slopestyle
Mikkel Brusletto Kaupang,
2 plass Geilo Norweigan open slopestyle
Vierli norweigan open
Hafejll norweigan open
Norgescup i vierli
Andreas Håtveit
2 plass. Slopestyle Dew tour Breckenridge.
4 plass. Slopestyle Austrian Freeski Open
4 plass. Slopestyle VM Freestyle Voss

4 ØVRIG AKTIVITET I GRUPPA:

•
•
•
•
•
•
•

Treningstur i pinsen til Folgefonna – 37 stk; utøvere med foresatte; mai
Treningstur til Saas Fee – 31 stk utøvere med foresatte, sept - okt
Klubbrenn som sesongavslutting med grilling i Geilolia; 2. påskedag
Kveldstrening på Slaatta Skisenter tirsdager
Kveldstrening i Geilolia Skisenter mandager/ onsdager
Dugnad – påskeparkering ,Skarverennet og Skarverittet. mars og april, september
Treningshelg i trampoline hallen til Heming, November

5 STYRETS ARBEID:

Det har vært avholdt 5 styremøter og 3 foreldremøter i 2013.
Jobbet med budsjett og planlegging/gjennomføring av aktiviteter.
Opprettet en ny gruppe som har som hovedoppgave og arrangere legge til rette for
aktiviteter for lagets utøvere
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Samarbeidet med NO organisasjonen vedr. NO – Geilo i 2014. Har vært vanskelig pga.
snøforhold.
Geilo Freeski har ikke hatt ordentlige treningsmuligheter tidlig i sesongen. Det har vært
flere frustrerende møter mellom Geilo idrettslag og Geilo Holiday for å finne løsninger
med å få til treningsforhold til utøverne i inneværende sesong.
Den er nå opprettet en arbeidsgruppe som jobber med å få til tidligere og bedre
treningsforhold for utøverne neste sesong. Snowbord utøverne er samme situasjon
som freeski. Styrene i begge grupper vil møtes for å se på felles muligheter for tidlig
start neste sesong.

6 IDRETTSLIG AKTIVITET:

Satset på bredde og rekruttering, registrerer stor økning på de under 13 år.
Konkurranseutøverne våre hevder seg veldig godt/helt på topp i sine klasser.
Det vil på mandager/ onsdager bli mer målrettet trening for de som ønsker å satse på
nasjonale og internasjonale renn. Jon Brattåker vil ta seg av ansvaret med å trene/
pushe frem de som ønsker å satse på topplan. Mental trening blir også et viktig innslag
for de som ønsker å satse.
For de som ønsker og være med på onsdagstreningene men er usikker på om de vil
satse på toppnivå eller bare være med for moroskyld, vil trenes av Erlend Dokken.
Ros til Slaatta for tilrettelegging av gode forhold gjennom sesongen.

7 SOSIAL AKTIVITET:

Har hatt flere felles turer med stor påmelding: Folgefonna, Saas Fee, Heminghallen.
Megapark på Hafjell og kitedag på hardangervidda.

8 ARRANGEMENTER:

Norwegian Open – januar
Klubbrenn 2. Påskedag.

9 ANLEGG / MATERIELL:
Ingen anskaffelser

10 ØKONOMI:

Gruppa har god økonomi som et resultat av god jobbing med påskeparkering.
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11 AVSLUTNING OG TAKK

Vi har hatt som mål å legge til rette for videre rekruttering og deltagelse i en gruppe
som er i vekst. Det overordnede målet vårt, som tidligere gruppestyret hadde, har hele
tiden vært å sørge for at små og store utøvere har kunnet utviklet seg som løpere,
enten de ønsker å drive med konkurranse eller bare kjøre og ha det gøy. En
inkluderende gruppe med plass til alle.
Samtidig har gruppa fått frem flere veldige gode løpere som nå begynner å delta i
internasjonale konkurranser. Gruppa med hovedlaget i ryggen har hatt økonomi til å
støtte disse litt ekstra.
Elite og bredde hand i hand.
Styret takker for alt godt samarbeid.

Geilo, 11. februar 2014
Gruppestyret i Freestyle
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