
ÅRSMØTE SKIGRUPPA LIER IL  

Onsdag 6. mars 2013 kl. 18:00 på klubbhuset, Tranby  

 

Dagsorden  

1. Åpning og godkjenning av innkalling  

2. Valg av møteleder og referent  

3. Godkjenning av saksliste  

4. Skistyrets årsberetning for 2012 

5. Resultatregnskap og balanse 2012 

6. Fastsettelse av aktivitetsgebyr for sesongen 2013/14  

7. Fastsettelse av utøverstøtte for sesongen 2013/14 

8. Budsjett 2013  

9. Innkommende forslag  

10. Valg av skistyre  

11. Avslutning  

 

Skistyret  

v/ Elisabeth Bjelland Berg  

 

  



4. Skistyrets årsberetning for 2012 

Skistyrets medlemmer 

Elisabeth Bjelland Berg, leder  

Helle Kristin Øverby, nestleder  

Hilde Aanerud, sekretær  

Sven Knigge, kasserer  

Ståle Monstad, styremedlem  

Anton Bueie, styremedlem  

Jan Tore Jørgensen, anleggsansvarlig  

Ørnulf Øierud, oppmann langrenn  

Peter Aasen, oppmann skiskyting  

 

Andre oppgaver og roller 

Trenerkoordinatorer: Jon Sverre Evjen, Anton Bueie  

Trenere, langrenn: 

2001-2005: Siv Olsen, Magne Døssland og Fredrik Sørnes 

1999-2000: Tor Erling Aanerud og Jon Sverre Evjen  

1997-1998: Anton Bueie, Håvard Langerud og Gunnhild Hennum 

1996 og eldre: Frode Karlsen og Jan-Tore Jørgensen  

Fra høst 2012:  

2002-2004: Siv Olsen, Øystein Ree, Bjørn Winsvold  

2000-2001: Magne Døssland, Jon Sverre Evjen, Knut Bergem (hjelpetrener)  

 1997-1999: Tor Erling Aanerud, Anton Bueie, Håvard Langerud  

 1996-eldre: Jan Tore Jørgensen, Frode Karlsen  

 

Trenere, skyting:  

Jon W. Haugen, Anton Bueie, Arild Heldal, Arne Koppergård, Runar Opsahl, Frode Stokke, Per Øverby  

 

 



Fra høst 2012:  

Nybegynnere: Pernille W. Opsahl  

2001-2002: Frode Stokke, Kjell Vidar Erke, Anton Bueie  

1999-2000: Per Øverby, Frode Stokke  

1997-1998: Runar Opsahl 

1996-eldre: Arne Koppergård, Arild Heldal  

 

Rennledere: 

Magne Døssland, Skikarusellen  

Jan-Tore Jørgensen, Ulveløpet  

Arne Koppergård og Frode Stokke, Spb-1-cup skiskyting   

Tor Erling Aanerud, Lier Challenge 

 

Snøproduksjonsanlegg Martinsløkka: Jan-Tore Jørgensen og Per Øverby  

Tidtakeransvarlige: Odd Erik Berg, Ståle Monstad og Frode Karlsen 

TD1 skiskyting: Per Øverby og Frode Stokke 

Leder Buskerud Skiskytterkrets: Odd Erik Berg  

Kretsutvikler Buskerud Skiskytterkrets: Per Øverby  

Jenteprosjektet i Buskerud Langrennskrets: Nina Rokke  

Antrekks komite: Hege Tyldum og Jon Andresen  

Vedlikeholdsansvarlig Eggevollen: Fredrik Sørnes  

Materialforvalter: Bjørn Winsvold 

Valgkomite: Live M. Evjen, Per Øverby, Runar Opsahl  

 

Treninger  

Hoppgruppa: 

Hoppgruppa har i sesongen 2011/2012 ikke hatt noen aktive utøvere.  



Langrenn: 

Skigruppa hadde sesongen 2011/2012 115 aktive medlemmer, hvorav 109 var under 20 år og 6 over 

20 år. Mange av disse var også skiskyttere. Dette var en nedgang på 6 utøvere fra 2010/2011.   

Det ble ikke arrangert barmarksamling i 2012.  

Årets skisamling ble arrangert 16.-18. november på Nordseter. Det var en vellykket samling, både 

treningsmessig og sosialt sett. 

Barmarkstreningene foregikk fra Hennummarka skole og Nordal skole. Rulleskitreningene hadde i 

hovedsak utgangspunkt fra Lierkroa og Hennummarka. Da snøen kom trente de yngste utøverne på 

Hestesletta, mens de andre gruppene trente fra Eggevollen.  

Skiskyting: 

Totalt hadde Lier IL 62 utøvere i skiskyting sesongen 2011/2012, en økning på 6 utøvere i forhold til 

2010/2011. Mange av skiskytterne deltok også i langrenn.  

 

Renn 

Langrenn: 

 

Klubbmesterskap 20.3.: 45 deltakere.  

Liermesterskapet 6.3.: 84 deltakere, 46 av disse var fra Lier IL. 

Ulveløpet 10.3.: Løpet ble flyttet fra Kjekstadmarka til Kanada, grunnet snømangel. 100 deltakere, 8 

fra Lier IL.  

Lierrennet 22.12.: Arrangert i samarbeid med Sjåstad Vestre Lier IL: 334 deltakere, 67 fra Lier IL. 

KM i klassisk stil 14.1., IF Birkebeineren: 18 deltakere fra Lier IL. 

Hovedlandsrennet i Harstad: En deltaker fra Lier IL. 

Ungdommens Holmenkollrenn 18.- 19.2.: 8 deltakere fra Lier IL. 

JrNM Holmenkollen 16.-17.3.: 5 deltakere fra Lier IL.  

 

Skiskyting: 

Klubbmesterskap 18.3.: 47 deltakere 

DnB NOR/Statkraft Junior Cup på Simostranda (januar). 11 deltakere fra Lier IL.  

DnB NOR/Statkraft Junior Cup i Orkdal (februar): 9 deltakere fra Lier IL 

DnB NOR-/ NM junior i Stryn (mars): 10 deltakere fra Lier IL. Anders Sommerstad Juveli ble Jr-

Norgesmester i M17! 

Statkraft Junior Cup finale/NM senior i Trondheim (mars): 3 deltakere fra Lier IL 

DnB NOR Cup på Geilo (24.-25. november): 2 deltakere fra Lier IL 



DnB NOR/Statkraft Junior Cup på Lillehammer (desember): 14 deltakere fra Lier IL 

Sparebank 1 Cup på Svene, arr. Bødalen/Drammen Strong (KM)(28.-29. januar): 34 + 20 deltakere fra 

Lier IL 

Sparebank 1 Cup på Hønefoss (KM) (11.-12.2.): 37 + 35 deltakere fra Lier IL 

Sparebank1 Cup på Simostranda (mars)ble ikke arrangert pga. snømangel. 

Sparebank1 Cup på Geilo (24.-25.11.) 30 + 30 deltakere fra Lier IL 

Sparebank1 Cup på Ål, arr. Drammen Strong/Bødalen/Ål (15.-16.12.): 17 + 18 deltakere fra Lier IL 

Bendit Kvalfoss (januar): 21 deltakere fra Lier IL. 

Bendit Bjerke (mars): 15 deltakere fra Lier IL 

Bendit Liatoppen (april): 41 deltakere fra Lier IL 

Hovedlandsrennet i Os (februar): 8 deltakere fra Lier IL 

Statkraft Young Star (mars): 3 deltakere fra Lier IL. 

Østlandsmesterskapet på Beitostølen (mars): 21 deltakere fra Lier IL 

 

Utdanning 

Skiskytterskole v/Hans Anton Bjørndalen 

T1 langrenn: Pernille Wiger Opsahl 

T3 langrenn: Tor Erling Aanerud 

 

Arrangementer 

Lierrennet 2012 ble arrangert 22.12.  

11.-12.2. arrangerte Lier IL Sparebank1 Cup-renn sammen med Hønefoss SSK. 

Klubbmesterskap i langrenn ble arrangert 20.3. 

Klubbmesterskap i skiskyting ble arrangert 18.3. 

Skikarusellen 2012 ble arrangert på Hestesletta med 4 karusellrenn på tirsdager i januar. Vi hadde 

totalt ca 440 deltakere.   

Sesongavslutning 19.4.: Premieutdeling for klubbmesterskapene. Eirik Brandsdal holdt et interessant 

foredrag for utøvere og foresatte. 



Lier Challenge ble ikke arrangert i 2012, da det ikke var mulig å arrangere i Lierbyen pga. veiarbeid. 

Alternativ arena ble ikke funnet.  

Terrengskyting: Vi arrangerte 4 konkurranser i perioden juni-november. 22-40 deltakere fra Lier IL og 

Bødalen. Drammen Strong var også invitert til å delta. 

Skigruppa samarbeidet med SK Kraft og AGR om tidtaking på AGR Kraftløpet 18.8.  

Kunstsnøanlegget 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Sjåstad/Vestre Lier IL. Det har i 2012 ikke vært anleggs-

arbeider for snøkanonanlegget. Dette i påvente av spillemidler. Når anlegget er ferdig er det 

meningen at det dekker halve lysløypa fra Garsjø og ned til Eggevollen samt runden på Martinsløkka. 

Det er nå bygget ferdig slik at snøkanonene direkte kan legge 1000 meter løype. Når det er ferdig vil 

det dekke ca 1,5 km. Det vil da gå et stykke forbi den røde hytta. Dette arbeidet vil fullføres i 2013. 

Det ser ut til at det nye anlegget basert på trykkluft i kombinasjon med vann er mer driftssikkert enn 

viftekanoner, og er enklere å håndtere. Det er viktig at det ilegges en del innsats i opplæringen i bruk 

av snøkanonanlegget, og at dette bedres for neste sesong.  

Det ble produsert snø i 2 omganger, en gang i begynnelsen av november. Det ble gjort en del 

erfaringer når det gjelder disse dugnadene. Dersom det skal være mobilisert en større dugnad på 

anlegget så bør det være slik at alt kan utnyttes fullt ut, det vil si slik at pumpens kapasitet er fullt 

utnyttet. Dette kan oppnås ved at det er tilstrekkelig kulde til at lansene kan kjøres sammen med 

viftekanonene. Når vi får tippemidler i 2013 kan arbeidet med å forlenge traseen ytterligere nedover 

lysløypa starte. Av kommunens bidrag til dette anlegget på 600.000,- er det nå mottatt 500.000,- da 

bevilgningen for 2013 kom i desember 2012. Anlegget ble i 2011 utvidet med uttakspunkt nesten 

fram til Sauehøgda. Det ble tatt opp lån på kr 371.000,- i 2011 for å forskuttere tippemidler. 

Tippemidler ble ikke utbetalt i 2012 men vil bli utbetalt i år. Dette utgjør 700.000,-. Vi ligger øverst på 

prioriteringslista for idrettsanlegg i Lier, og vi blir derfor tildelt spillemidler i 2013.  

Materiell 

To nye beachflagg med Lier IL logo ble anskaffet høsten 2012. Disse ble sponset av AGR og Bjørn 

Myhre, som fikk sine logoer på flaggene. 

Nytt tidtakersystem 

Et samarbeid med SK Kraft og AGR gjorde det mulig å gå til innkjøp av elektronisk tidtakersystem, 

Emit. AGR bidro med midler til å anskaffe utstyret, mot at vi stiller med tidtakerpersonell på AGR 

Kraftløpet i 10 år. 

Emit er det samme systemet som benyttes ved alle større langrenns- og skiskytter renn både på 

krets- og landsbasis i dag. Systemet forutsetter at alle løpere har Emit-brikker, enten egne eller 

lånebrikker. Emit kan bygges ut etter behov, og det vi har kjøpt inn så langt er et basissystem 

bestående av tre stasjoner: start-mellomtid-mål. Data sendes fra mellomtidsstasjonen til tidtaking-PC 

via mobilnettet, evt. VHF nett dersom det ikke er mobildekning der mellomtiden tas. Fra start og mål 

kables det direkte til PC. 

Vi håper at vi i nær fremtid vil finne rom i budsjettet til å bygge ut systemet med flere moduler slik at 

vi også vil være i stand til å registrere skyteresultater og strafferunder digitalt.  



 

Økonomi   

Likviditeten i skigruppa har vært god gjennom året. Det har vært et helt ekstraordinært godt år i 

forhold til sponsorstøtte, tilskudd og støtte fra fond.  I 2012 utgjorde dette 54 % av sum inntekter. 

 

De viktigste inntektsbærere fra normale aktiviteter er inntekter fra egne arrangementer og 

aktivitetsgebyr som normalt står for ca. 60 % av inntektene.  

 

Skigruppen har søkt og fått innvilget støtte fra følgende fond/støtteordninger: 

 NOK 50.000,- fra Lier Idrettsråd 

 NOK 25.000,- Lierstøtten fra Lier Everk AS  

 NOK 20.000,- Driftstilskudd fra Lier kommune  

 NOK 95.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB NOR. 

 

Som følge av støtte og tilskudd har skigruppen nedregulert lån med til sammen NOK 174.854,- i 2012. 

Dette beløpet er belastet resultatregnskapet som avskrivning. Resterende gjeld på skiskytteranlegget 

etter nedregulering av lån er pr. 31.12.2012 NOK 112.725,- 

 

Skigruppa gikk med et overskudd på NOK 55.894,- 

 

Sponsoravtaler for Lier IL 

USBL avtalen: Sponsoravtalen har en årlig verdi for Lier IL på minimum kr 100.000.-. USBL sine 

forventninger til avtalen er at Lier IL promoterer USBL på våre arrangementer samt noe reklame på 

treningstøy. 

Lier IL får 3 % pay back på alle kjøp gjort av våre medlemmer på Intersport Liertoppen, CC og Maxi.  

Avslutning  

Styret vil også i år takke alle som har bidratt gjennom sesongen. Det er imponerende å se hvor 

mange gode resultater våre utøvere oppnår i ski og skiskyting! Men, noe som er minst like hyggelig er 

at Lier IL markerer seg med veldig mange deltakere i renn. Gode resultater er selvfølgelig først og 

fremst et følge av god, systematisk trening gjennom tid. Men, trenerne i skigruppa gjør en uvurderlig 

innsats for våre utøvere. I tillegg har skigruppa i Lier IL en fantastisk foreldregruppe som stiller på 

renn og støtter alle utøvere.  

 

Styret  

 

  



5. Resultatregnskap og balanse 2012

 

 



6. Fastsettelse av aktivitetsgebyr for sesongen 2013/2014  

Foreslås ikke økt. 

7. Fastsettelse av utøverstøtte for sesongen 2013/2014 

Foreslås ikke økt. 

8. Budsjett 2013  

 



9. Innkommende forslag  

Lier IL har inngått en avtale med Bjørn Myhre som gir klubbens medlemmer rabatt på langrenns-

utstyr. I tillegg får klubben smøreutstyr for 10.000,-, Vi kan selv velge hva slags produkter vi vil ta ut, 

festesmøring og/eller glidere. Glidprodukter som brukes som topping er veldig kostbare, men bør 

brukes i viktige renn for å gi våre løpere like god glid som konkurrentene. Det foreslås derfor at 

klubben tar ut smøreutstyret fra Bjørn Myhre i form av glidprodukter som fluorklosser og flytende 

fluor. Glidproduktene skal være forbeholdt utøvere fra 14 år og eldre og da i viktige renn som KM, 

HL, NC, NM. Vanlig smøring forventes at den enkelte utøver holder selv. De som er yngre enn 14 år 

bør ikke introduseres for slike dyre produkter. Klubben har en smørekoffert som skal inneholde disse 

glidproduktene sammen med rilleutstyr. Materialforvalteren har ansvar for smørekofferten og de to 

smørebukkene vi har, og skal sørge for at de er tilgjengelige på viktige renn. 

 

10. Valg av skistyre for sesongen 2013/2014 

Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøte  

11. Avslutning 

 

Etter årsmøtet: 

Informasjon Interkommunalt skiskytteranlegg i Leirdalen. 


