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Skistyret 

v/ Per Øverby 

 

 



4. Anleggssaken 

 



 





5. Skistyrets årsberetning for 2008 
 

 

Skistyrets har i 2008 bestått av: 

 

Per Gunnar Øverby Leder 

Nina Rokke Sekretær 

Lars Erik Rype Kasserer 

Inger Bjørshol Styremedlem 

Audun Killenberg Styremedlem 

Jan Tore Jørgensen Anleggsansvarlig 

Olav Svevad Oppmann Langrenn 

Runar Opsahl Oppmann Skiskyting 

 

Skigruppa hadde ved utgangen 2008 84 aktive medlemmer hvorav 82 var under 20 år og 2 over 20 

år. I 2008 fikk skigruppa 14 nye utøvere. 

 

Skigruppa preges av høy aktivitet med 4 (5 fra høsten) treningsgrupper innen langrenn og 4 

treningsgrupper innen skiskyting. 

 

Treninger 

 

Barmarkssamling 

25.-26. oktober var 23 utøvere og 8 trenere/ledere på barmarkksamling  på Leikvinjar ved 

Ringkollen. Det ble en sosial samling med 3 gode treningsøkter både på beina og på rulleski. For 

eldste gruppe arrangerte Frode Karlsen lag-triatlon. Det var utrolig populært, løperne ytte maksimalt 

og de yngre har allerede begynt å glede seg til de blir store nok til å være med. 

 

Skisamling  

Helgen 14–16. november var vi på skisamling på Nordseter sammen med Sjåstad Vestre Lier IL. Vi 

ble litt over 70 stk, med smått og stort, som reiste opp, og vi fikk noen kjempefine dager på fjellet. 

Det var kommet mye snø som gjorde at vi fikk drømmeforhold. 

 

Hoppgruppa 

Hoppgruppa har i sesongen 2008 ikke hatt noen aktive hoppere. 

 



Langrenn 

Det ble også denne sesongen litt dårlig start siden snøen lot vente på seg, men vi hadde noenlunde 

forhold fra Eggevollen. Vi startet høstsesongen med treningssamarbeid med Sjåstad Vestre Lier IL, 

og de var med på barmarks- og skitreninger.  

 

Som trenere har Anton Bueie og Live Evjen trent 8 – 9 åringene, Kari Strand, Gunhild Hennum og 

Magne Døssland har trent 10 – 11 åringene, Runar Opsahl har trent 12 åringene med bistand av 

Bjørn Winsvold og Knut Bergem. Jan Tore Jørgensen, Håvard Langerud og Odd Erik Berg har trent 

13 – 14 (15) åringene og Frode Karlsen har trent de eldste. Jon Sverre Evjen trente de eldste frem til 

våren 2008. 

 

Øystein Sjurseth var med som trener for de to eldste gruppene på vintersesongen, men avsluttet sin 

trenerperiode på sommeren. Det ble leid inn trenere eksternt for de to eldste gruppene på høsten, 

noe som har vært positivt for gruppene. Geir Endre Rogn har hatt noen treninger med 13 – 14 

åringene og Bjørn Kristiansen har hatt noen treninger med den eldste gruppa. 

 

Barmarkstreningene har foregått fra Hennummarka skole to ganger i uken for de over 12 år og en 

gang for de yngste. Når snøen kom trente de over 12 år fra Eggevollen, mens de yngste trente på 

Hestesletta. 

 

Det var ca 62 løpere som gikk konkurranser fordelt på ca 284 starter og fordelt på 26 renn!!  

Vi fikk to kretsmestere, Marie Rokke Jagland ble kretsmester i sprint, og Silje Rokke ble 

kretsmester i klassisk og sprint.  

 

Klubbmesterskap ble arrangert på Hestesletta i fristil sammen med siste skikarusell, og det var 49 

som startet. 

 

Skiskyting 

Treninger gjennom vinteren: 

Gruppe 1: Utøvere 13 år og eldre har hatt fast trening mandager. Trenere har vært Finn Håvard 

Solberg og Øystein Sjurseth. 

Gruppe 2: Utøvere 11 og 12 år har hatt treninger onsdager. Trener har vært Arne Koppergård. 

Gruppe 3. Nybegynner gruppa har hatt treninger på tirsdager. Trenere har vært Audun Killingberg 

og Per Øverby. 

 

Fra høsten ble det startet ytterligere en treningsgruppe og tilbudet har således vært: 

Mandager: Utøvere 15 år og eldre med Finn Håvard Solberg og Vebjørn Rusten som trenere 

Tirsdager: Nybegynnere med Jon Haugen som trener, vi er veldig fornøyde med å ha fått med en av 

våre tidligere aktive på trener siden! 

Onsdag gruppe 1: 12 år og yngre med Audun Killingberg, Per Øverby og Kjetil Lien som trenere.  

Onsdag gruppe 2: 13 og 14 år med Arne Koppergård som trener 

 

Lier IL har i 2008 som i 2007 hatt et samarbeid med Hønefoss SSK for alle skiskyttere innen 

aldersgruppen fra 12 år og eldre. Dette samarbeidet har fungert tilfredsstillende og vil videre føres i 

2009. Nytt i 2008 var at skiskytter kretsen dannet kretslag for juniorløpere, vi har hatt med 4 løpere 

på denne satsingen. Enkelte av samlingene har vært åpne der alle over 13 år kan være med, dette er 

det også flere av utøverne våre som har benyttet seg av. 

 

Renn: 

Vi hadde 36 utøvere med i Buskerud Sparebank 1 cup. Disse stilte til start totalt 181 ganger i de 8 

cup-rennene. Vi fikk 11 enkeltseiere. Sondre Evjen og Lars Ankile vant sine klasser sammenlagt.   

 



Katinka Jussie Lønning Brurberg ble kretsmester på sprint sammen med Per Øverby i menn senior. 

Stafettlaget i G11-12 med Aleksander Morsund Karlsen, Andreas Koppergård og Lars Lien Ankile 

vant Gildestafetten på Liatoppen. 

Vebjørn Evjen fikk sølv i Østlandsmesterskapet der vi stilte med 8 deltagere. 

 

Vi hadde tre utøvere, Maren Haverstad, Øyvind Groseth og Anders Øverby, som tok den lange 

turen opp til Målselv for å delta i hovedlandsrennet. 

 

Anders Brun Hennum som hadde sin siste sesong som junior fortsatte å hevde seg meget godt og 

høydepunktene ble 2. Plass i Jr. VM stafett, 2. Plass i Sr. NM stafett og 3. plass i jr. NM på sprint, 

han debuterte mot de beste seniorene i Beitosprinten i november med en sterk 18. plass.  

 

De ”nye” juniorene kom meget godt i gang og Sondre Evjen og Jørgen Bråthen Christensen fulgte 

opp med topp plasseringer i Jr. NM. Sondre med 5 plass på normal og Jørgen med 4 på Normal og 

6. plass på sprint distansen. I tillegg deltok også Christoffer Grette, Preben Maurstad Uv og Lars 

Gurandsrud i Jr. NM . 

 

Klubbmesterskapet ble holdt på Eggevollen i et ufyselig vær med 32 barn og 14 voksne til start. 

 

Utdanning: 

Langrenn Trener II:  Runar Opsahl 

Skiskyting Trener II: Jon Haugen, Jan Haugen, Kjetil Lien og Runar Opsahl 

 

Arrangementer 

 

Lierrennet 

Vi arrangerte for første gang Lierrennet i samarbeid med Sjåstad Vestre Lier IL, 20.12.08. Det var 

veldig god deltakelse med tilsammen 320 løpere, og det var veldig god stemning på Martinsløkka – 

en folkefest! Det var bare lovord å høre om arrangementet. 

 

Sparebank1 Cup  

I 2008 arrangerte Lier IL Sparebank1 Cup renn sammen med Hønefoss SSK lørdag (sprint) og 

søndag (fellesstart) på Svene. Rennene ble gjennomført, med Per Øverby som rennleder. Totalt 

denne helgen var det 270 skiskytter tilstede. 

  

Skikarusellen 

Det ble arrangert 4 karusell renn på Tranby idrettspark og Hestesletta  hvor det siste ble kombinert 

med klubbmesterskap. Antall deltagere i årets karusell var 250 barn. Ansvarlig for skikarusellen var 

Audun Killenberg. 

 

Økonomi 

 

Økonomien i skigruppa er god. I 2008 gikk skigruppa med et overskudd på kr. 28.836,- som var ca 

kr. 24.000,- bedre enn budsjettert. Skigruppa har i 2008 investert kr. 10.000,- til en ny mattebu til 

skiskytteranlegget på Eggevollen. Dette var ikke budsjettert, men har ikke påvirket resultatet 

iforhold til budsjett. Styret hadde bevilget midler til Hovedlandsrenn og Norges Cup på kr. 30.000,-. 

 

Anlegg: 

Skigruppa har et skiskytteranlegg med 8 selvanvisere på Eggevollen. Høsten 2008 ble anlegget 

oppgradert med en ny mattebu. Hytta har blitt satt opp på dugnad hvor det er brukt ca 100 

dugnadstimer totalt. Arbeidet har blitt ledet av Arne Koppergård. 

 



Det har også i år vært lagt mye tid i bygging av pumpehus, rørgate etc til snøproduksjonanlegget på 

Martinsløkka. Dette arbeidet har vært ledet av Jan Tore Jørgensen. Prosjektet er et 

samarbeidetsprosjekt med Sjåstad/Vestre Lier IL. 

 

Avslutning 

 

Styret vil takke alle som har bidratt gjennom sesongen. Vi har mange dyktige medlemmer og 

trenere i skigruppa som gjør en formidabel innsats for våre utøvere. I 2009 vil 

snøproduksjonsanlegget på Martinsløkka forhåpentligvis være i drift og det jobbes videre med å 

utvide skytebanen på Eggevollen. 

 

Styret 

 



6. Resultatregnskap og balanse 2008 

 

 



 

 
Av årets overskudd på kr. 28.836,59 foreslåes det at kr. 28.000,- overføres disposisjonsfond og 

resten tilfaller egenkapitalen. 



 



7. Fastsettelse av aktivitetsgebyr for sesongen 2009/10 

 

 

Følgende aktivitetsgebyr for neste år foreslås:  

Konkurranseklasse: For 12 år og eldre: kr. 1350,- 

Konkurranseklasse: For 11 år og yngre: kr. 950,-. 

 

Eget aktivitetsgebyr for skiskyttere uansett alder kr. 300,- 

 



8. Budsjett 2009 

 

 



9. Innkommende forslag 

 

Sak 1: Etteranmeldinger 

 

Skigruppa dekker ordinær påmeldingsavgift for løpere som har betalt aktivitetsgebyr. Når man 

melder seg på et renn etter at påmeldingsfristen har gått ut, tilkommer det et ekstra gebyr samtidig 

som det blir en ekstra belastning for oppmenn/kasserere å holde orden på hva klubben skal dekke. 

For å gjøre dette enklere for de tillitsvalgte og oppfordre løpere/foreldre til å melde seg på innen 

påmeldingsfristen legges følgende forslag frem for årsmøtet. 

 

Forslag: En løper som meldt seg på etter at påmeldingsfristen har gått ut, må betale påmeldings- og 

etteranmeldingsgebyr i sin helthet selv. Klubben dekker i disse tilfellene ingen utgifter for løperen. 

Dette gjelder fom 1. juli 2009. 

 

Mvh 

 

Per Gunnar Øverby 

 

 



Sak 2: Tidtagerutstyr 

 

Lier IL benytter seg av AlgeTiming til tidtaking i skikarusell og renn (langrenn og skiskyting). 

Dette er et program som benytter seg av manuelle metoder mht. målpassering og kobling av tid ved 

målpassering med startnummer, og prgrammet begynner å bære preg av å ikke være helt up-to-

date… 

 

Norges skiskytterforbund og Norges Skiforbund har inngått en avtale med EMIT om at EmiTag-

systemet skal gradvis innføres. Flere og flere arrangører har derfor valgt å benytte dette systemet, 

basert på elektroniske brikker og automatisk registrering av passeringer (mål, strafferunder, 

mellomtider osv.). Ved å bruke et slikt system vil man trenge færre personer for å kunne håndtere 

tidtaking ved gjennomføring av renn (færre personer i mål, færre personer ved strafferunder og 

enklere og raskere databehandling inne).  

 

Jeg har ikke detaljert innsikt i eksakte kostnader mht. å anskaffe dette systemet. Kostnader er bl.a. 

avhengig av antall målestasjoner (registreringspunkter) og antall brikker (for utlån til yngre løpere – 

eldre løpere har/må skaffe seg brikke selv allerede i dag). Er foreløpig anslag mht. kostnader er ca. 

kr. 75.000,- 

 

Jeg ber om at årsmøtet i skigruppa gir skigruppas styre fullmakt til å anskaffe nytt tidtagerutstyr 

innenfor en ramme på kr. 100.000,- 

 

Mvh 

 

Odd Erik Berg 

 

 



Sak 3: Selvanvisere Eggevollen 

 

Hei! 

I forbindelse med årsmøte til Lier IL skigruppa vil jeg gjerne fremme en sak til vurdering. Jeg 

foreslår at vi bytter ut de resterende blinkene på skiskytter anlegget på Eggevollen. Det er blitt 

byttet ut 4 blinker nå, men de resterende blinkene er også i dårlig forfatning. Å ha treningsutstyr 

som virker er viktig for gjennomføring av treningene og ikke minst motivasjonsmessig for 

utøverne. 

 

Håper det er mulig å vurdere dette. 

 

Mvh 

Jon Sverre Evjen



10. Valg av skistyre for sesongen 2009/10 

 

Per Gunnar Øverby Leder Valg 2010 

Runar Opsahl Nestleder Valg 2011 

Nina Rokke Sekretær Valg 2010 

Lars Erik Rype Kasserer Valg 2010 

Elisabeth Bjelland Berg Styremedlem Valg 2011 

Audun Killenberg Styremedlem Valg 2011 

Jan Tore Jørgensen Anleggsansvarlig Valg 2010 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Olav Svevad Oppmann Langrenn Oppnevnes av skistyre 

Just Bing Oppmann Skiskyting Oppnevnes av skistyre 

Håkon Gravdal (Gjerpenkollen) Oppmann Hopp Oppnevnes av skistyre 

 

Forslag til valgkomite 2009/10: 

Helge Jagland Leder av valgkomiteen 

Kristin Skeide Fuglerud Medlem 

Live Evjen Medlem  

 

Underkomitèer: 

 

Trenerkomitè 

Jon Sverre Evjen Leder Valg 2010 

Anton Bueie Medlem Valg 2010 

 

Tidtagerkomitè 

Odd Erik Berg Leder Valg 2010 

Frode Karlsen Medlem Valg 2010 

Nils Inge Brurberg Medlem Valg 2010 

Runar Opsahl Medlem Valg 2010 

 

Program-/rekrutteringskomitè 

Elisabeth Bjelland Berg Leder Valg 2010 

Helle Kristin Øverby Medlem Valg 2010 

+ 2 medlemer til 

  

Kafèkomitè 

Astrid Grette Leder Valg 2010 

Lars Erik Rype Medlem Valg 2010 

 

Rennlederkomitè 

Arne Koppergård Leder Skiskyting Valg 2010 

Per Gunnar Øverby Medlem Skiskyting Valg 2010 

Nina Rokke Leder Langrenn Valg 2010 

Håvard Langerud Medlem Langrenn Valg 2010 

 

TD komitè 

Per Gunnar Øverby Leder Skiskyting Valg 2010 

Arne Koppergård Medlem Skiskyting Valg 2010 

Helge Jagland Leder Langrenn Valg 2010 


