Alpint
Høybråten og Stovner i.l. – alpint Årsmelding for 2017
Styret har i perioden bestått av følgende personer: Leder: Øyvind Træthaug Kasserer:
Tonje Neubert Sundal Treneransvarlig/sportslig leder: Kim Massey Styremedlem:
Ole Andreas Flagstad Styremedlem: Frøydis Folkvord Styremedlem: Inger Jølle
Gaarder Styremedlem: Tom Hystad
Andre tillitsverv: Oppmann gruppe 2: Niclas Alvarsson/Christian Svensson
Oppmann gruppe 3: Tom Hystad Oppmann gruppe 4: Frøydis Folkvord
Materialforvalter: Øyvind Isnes Alpingruppas representant i styret for Lia skisenter:
Øyvind Træthaug
Styret har avholdt 10 styremøter (månedlig unntatt juli og november) i tillegg til
foreldremøte i august. HSIL alpint har i de første månedene av 2017 blitt representert
i FIS-renn av Tobias Knudsen. Ingen løpere deltok i Landsfinaler for U14 og U16.
Økonomi Alpingruppa har i 2017 hatt stabil og god økonomi. De største inntektene
kommer fra treningsavgifter og de største utgiftene er honorarer til trenere. Dessverre
har inntektene fra overskudd/dugnader i Liabakken falt nesten bort i 2017. For å bøte
på det har styret redusert kostnader og samtidig gjennomført salgsdugnad for å
kompensere for bortfall i inntekter. Takket være kjempeinnsats fra foreldrene i
gruppa ga salgsdugnaden veldig gode inntekter. Regnskapet for 2017 viser et
driftsoverskudd på kr. 27 083,-. Uten salgsdugnaden ville gruppa mest sannsynlig ha
hatt tilsvarende underskudd.
Aktititeter for alle Gjennom 2017 har klubben hatt ca. 40 aktive løpere. Nesten ingen
har sluttet, og flere nye har blitt med, særlig i aldersgruppen 8 år. Denne
rekrutteringen skyldtes i stor grad HSILs «idrettsskole» i AKStiden til Høybråten
skole som skapte mye interesse for alpint. Foreldregruppen har vært aktive med
dugnader i Liabakken. Vi har både lagt snø, drevet bakken daglig og avholdt flere
vanlige dugnader for å vedlikeholde heisen, bakken og varmestua. I løpet av 2017
arrangerte klubben to familiesamlinger. Den ene var i forbindelse med det siste
rennet for 2016-17 sesongen på Filefjell hvor vi deltok med 16 løpere like mange
foreldre. Den tradisjonelle familiesamlingen i desember ble i 2017 lagt til
Skeikampen. Her var det ca. 20 løpere og like mange foreldre/søsken. Et annet
populært sosialt arrangement er foreldrefesten med paralellslalåm og middag på
Liastua. Denne ble arrangert i mars måned. Alpingruppa arrangerte i 2017 den
tradisjonelle Euro-tecfarten i Grefsen med 200 deltakere. Lite snø gjorde løypevalget
vanskelig og salting og kuldegrader ga høy fart. Kombinert skapte det farlig
situasjoner som gjorde oss nødt til å avbryte rennet før U14 fikk kjøre. En grundig
evaluering ga som resultat at i 2018 skal rennet være for U8-U12 og kjøres med kun
en omgang. Klubbmesterskap ble avholdt i Super-G (alle klasser), storslalåm (alle
klasser) og slalåm (U11 og eldre). Premiene ble delt ut under sommeravslutningen
31. mai på klubbhuset. Årets pokaler var de høyeste på lang tid og skapte stor
begeistring blant løperne. Trenere som var med i 2017: Pernille Karlstad (Gr.4), Kim
Massey (Gr.4), Glenn Massey (Gr.4), Nicoline Høeg (Gr. 2 og 3), Ole Edvard S.
Weisæth (Gr.1), Anja Helene Bang (Gr.1 og 2), Eirik Aleksander Bang (Gr.1), Maria
L. Weisæth (Gr. 1 og 2), Pernille Sørlie (Gr.1) og Frøydis Folkvord (barmark og
turn for alle grupper). Fra høsten 2017 fikk vi to nye trenere: Diego Schmalzl (Gr.4)
og Felix Møller Warmedal (Gr.3). På HSIL-dagen stilte alpingruppa denne gangen
med noen barmarksøvelser og loddet ut årskort og dagskort i Liabakken blant

deltakerne som besøkte vår stand. Det ga stor stemning og positivisme. I hele
barmarkssesongen har alpingruppa holdt treninger for alle aldere. Det har vært
mellom 10 og 20 barn på de fleste treningene. Et høydepunkt var et lite mesterskap i
Linnerudkollen med «mesternes mester» for alpinister i klubben.
For styret i HSIL alpint 2017/18, Oslo 6. mars 2018
Øyvind Træthaug

Styreleder

Fotball
Fotballgruppas årsmelding 2017
TILLITSVALGTE i 2017:
STYRET:
Leder
Sportslig leder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Håvard Braserudhaget
Bjørn Skogholt
Anine Myhraas
Lena-M. S Bergersen
Tor Andresen
André Krinnan
Mikjel Bjercke
Jeanette Hoelsæther
Kjetil Hofstad

LAGENE (som har deltatt i seriespill)
A-lag herrer
Maths Kopland, André Aass
A-lag damer
Jan Harald Olsen, Odd Jan Olstad, Rasmus Olstad Semmerud
C-laget
Heine Augestad, Petter Sandsnes, Kent Dennis Gunnestad
Rekrutt B-laget
Victor Selvarajah, Sivakumar Sivananthan
Klaus Kristiansen, Thomas A. K. Ødegaard, Tor Steinar Bredesen, Jan Ove Alrek, Ebbe Biørn-Lia
Oldboys 33,40,48
Stig Claussen, Jan Andersen,
Jr Gutt
May Grethe Hansen, Atle Næss, Harald Ødegaard, Øystein Stand
J19
Kjetil Riise, Eirik Christensen
G16
Bjørn Erstad, Michael Kveen, Erlend Madsen, Dila Nalliya
G16 7er lag
Mikjel Bjercke
Smågutt 15
Jallis Holmen, Stein Erik Gurigaard Frode Skåttun, Knut Kildahl, Anne H Heggdal
Småjente 15
Heidi Holtet, Frank Wulff, Lars Johannessen
Smågutt 14-2
Per Gunnar Djupvik, Terje Bakketeig
Smågutt 14-1
Jarle Hornseth, Preben Berg, Jonas Munkejord, Bjørn Bakke
Minigutt 13 Gul
Lene Lyberg Førland, Per Thomas Bandgren, Jan Iversen, Thorbjørn Hansen
Minigutt 13 Grønn Kent Are Sørholt, Rune Petter Bjørnstad, Bjørn Egil Aanstad
Minigutt 13 Sort
Arben Avmedoski
Minigutt 13 Lilla
John Walstad, Pål Midtsæther
Minijenter 13
Morten Hoelsæther Jeanette Hoelsæther, Tor Steinar Bredesen
Minigutt 05 Sort
Vibeke Andresen, Bjørn Skogholt
Minigutt 05 rød/gr. Kjell Tvedt, Jan Lie, Thomas Ertsås, Erik Bakken
Minigutt 05 Hvit
Anine Myhraas Lars Garsjø, Jean Yves Linger, Torstein Nygård
Minigutt 05 Blå
Hicham El Hafedi, Owe Hamang, Lena-M.S. Bergersen
Minijente 05 1-2
Thomas Riise, Sigbjørn Haugestøl, Lena-M.S. Bergersen, Astrid Byre
Hege Sarre Hammer, Tore Hov, Vidar Bull, Miron Ismailovski, Jacob Andreasen, Hege Karlsen,
Minigutt 06 rød
Torbjørn Sarre-Jensen
Minigutt 06 blå
Berit Farstad, Sevgül Kocacenk, Thomas Bjørvåg, Nils Rustad
Minijente 06 1-2
Christel Bø, Geir Asle Nydal, Roar Karlsen, Espen Mejlo
Karianne Mollan Tvedt, Bjørn M Henriksen, Jon A Helbostad, Eirin Hansen Solberg, Thomas Heg
Klaus Kretzmehr, Dorte P. Downey, Jørgen B. Lilleåsen, Craig Deacon, Jeanett Marie Reinshol, P
Minigutt 07 1-5
Bråthen, Simen Strandås, Catherine Granås, Humberto Delgado,
Minijente 07 1,3
Håvard Braserudhaget, Atta Aneke, Niclas Alvarsson, Rune Forstrøm, Ingrid Karlsen
Minigutt 08 – 1
Umit Kalak, Thomas Solberg
Minigutt 08 – 2
Hassan Zouhar, Anders Gjørwad, Tor Christian Holmestrand
Kent Are Sørholt, Pål Bjørang, Sigmund Reff, Jan Christian Asker, Tor Grytbakk, Tommy Rånes
Minijente 08
Hansen
Minigutt 09-Galilei Lars Eikemo Rolfsen, Ebbe Biørn-Lian, Kjetil Hofslund
Minigutt 09-Einstein Rune Andersen, Jan Frimann, Erik Bakken, Omotuyi Erlend Oluwalana
Minigutt 09-Newton Beate Deacon, Johan Persson, Atilla Duran, Mauricio Rivero

Minigutt 09-Da
Vinci
Minijente 09
Minigutt 10
Minijente 10

Siv-Kristin Breines, Tom M.Pedersen. Keyvan Keshtkar
Karen Marie Breen, John Christian Bratsberg-Siri, Vidar Bull, Rune Lyberg, Ole Kåre Eide
Linn Schive, Robin H Knutsen, Ketil Moen
Mads Sundbakken, Tor Åge Ballo, Jonas Munkejord

UTVALG OG KOMITEER:
Fair Play komite
Bane/vinterdrift
Dommerutvalg
Kioskansvarlig
Treningstidsutvalg
Valgkomité
Telenor Xtra

Anne H Heggedal
André Krinnan
Umit Kalak
Lena Bergersen
Bjørn Skogholt
Kent Are Sørholt/ Helene Darelid
Linda Bekkevold Hauge

KIOSK:
Kiosken er fremdeles et godt samlingssted for både spillere, supportere og gjester. Kiosken
har gjort klubbhuset mer åpent og er tilgjengelig for alle.
REVISJON:
Fotballgruppas regnskap inngår i Høybråten og Stovners Idrettslags regnskap og revideres
der.
MØTER - REPRESENTASJON:
Styret har avholdt 13 styremøter, diverse ABC lagleder og tillitsmannsmøter. Vi har vi deltatt
på møter med hovedstyret, lag, krets og forbund. Vi var representert med 3 på Kretstinget. I
tillegg har vi sendt ut 2 nyhetsbrev.
FOTBALLGRUPPAS SPILLERE:
Fotballgruppa er fremdeles den største gruppa i idrettslaget, og i årsklassene 6-12 år har vi et
snitt på 3-4 lag pr. årskull. Antall spillere pr 311217 i alderen 6-70+ var 723.

SPORTSLIG OPPSUMMERING:
I sesongen 2017 hadde vi med 48 lag med i krets- og miniserier:
Vi har ca 13 trenere og lagledere fordelt på våre lag.
Det har vært flere gode sportslige opplevelser.
Vi ønsker å trekke fram A-Damers historiske sesong som kretsmester i 3. div. Opprykk til 2.
divisjon og vinner av kvinneklassen i Obos-cup.
Det har også vært stor deltagelse på cuper i inn og utland. Samt deltakelse av 7er lagene på
Norway cup.
Årsmelding fra lagene fremlegges på årsmøte for gjennomsyn til de som ønsker.
ANLEGG:
Garderobene er nå oppgradert med nye toaletter og lagskap. Og vi har fått kortlesere på
dørene til garderoben.
ADMINISTRATIVT:
Vi har hatt et år med god drift og økonomi.
Vi har et godt fungerende styre med god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
ØKONOMI:
Fotballgruppa har nå god drift og stabil økonomi.
Lagenes regnskap inngår i fotballgruppas regnskap. All aktivitet i fotballgruppa er registret
via idrettslagets kontostruktur.
Hovedlaget står som eier og kontrollerer disse konti, mens økonomiansvarlig pr lag står som
disponent. Alle utgifter skal dokumenteres med bilag, og sendes inn til styret innen
utgangen av desember.

All aktivitet skal være synlig da vi får momskompensasjon for aktivitet som er utgiftsført.
HEDERSBEVISNINGER 2017:
10 års innsats
Kjetil Riise
Geir Nydal
Øystein Strand
Jonas Munkejord

Lag
J000
G99/G02/J06
G00
G99/G03/J10

5års innsats
Lars Garsjø
Jean Yves Linger
Torstein Nygård
Kjell Tvedt
Jan Lie
Eva Misje
Lena Bergersen
Arben Avmedovski
Bjørn E Aanstad
Allan Gloinson
Preben Berg
Even Kjennsbekk
May Grethe Hansen
Thomas Lindstrøm

Lag
G05
G05
G05
G05
G05
J05
G05/J05
G04
G04
G04
G03
G00
G99
G02

AKTIVITETER:
TINE Fotballskole var som alltid en kjempesuksess med over 120 barn i aktivitet og 25
ungdomstrenere/ledere.
I år var vi også så heldig å få besøk av Tine. Med Marit Bjørgen i spissen var dette til stor
glede for alle.
Internturneringen var også denne gangen vellykket. Som alltid kryr av små og store på banen
denne helgen og er et av fotballgruppas viktigste arrangementer.
FFO/Telenor Xtra startet opp igjen høsten 2017 som et etterskoletilbud for alle i barn på 3-7
trinn.
FAIR PLAY:
Vi har også i 2017 hatt fokus på Fair Play arbeidet i klubben. Vi har deltatt på møter både i
klubb og i krets. Det informeres om krav og forventninger på tillitsmannsmøter. Alle lag i
barnefotballen har egen kampvert. Man har også blitt flinkere til dette innen
ungdomsfotballen.
KVALITETSKLUBB:
Kvalitetsklubb arbeidet har pågått jevnlig de siste år. Vi er nå i sluttfesten på å få en
godkjenning i NFF Oslo.
MÅLSETNINGEN 2018:
•
•
•
•
•
•

Øke trenerkompetansen
Jentefotball
Fortsette fokus på klubbdommere
Disponere treningstider til beste for alle lag
Ivareta anlegg
Bli godkjent kvalitetsklubb

TAKK FOR INNSATSEN GJENNOM SESONGEN!
Uten den gode innsatsen fra alle trenere og lagledere hadde vi ikke hatt mulighet til å gi så
flott tilbud til barn og unge.

På vegne av styret i fotballgruppa
Håvard Braserudhaget

Leder
Vi tar forbehold om ev skrivefeil.

H-JOGGEN
ÅRSBERETNING FOR H-JOGGEN ÅR 2017
Styret har bestått av følgende personer:
Leder: Egil Skaar Nestleder: Runi Skoglund Kasserer: Egil Skaar Sekretær: Ranveig
Berg Styremedlem: Thore Palving, Tom Andersen, Torill Østreng og Kari Hansen.
Valgkomite: Eli Haug og Aage Engstrøm.
Det har vært avholdt 1 styremøter og årsmøte i perioden, og flere gruppemøter.
Vi har ikke fått tilført gruppene noen nye joggere i år.
H-Joggens gå gruppe m/staver består av en fast gruppe tidligere joggere. Denne
gruppen har blitt et fast innslag med ca. 4-6 stykker pr. gang.
Det har i perioden vært større frafall i antall medlemmer enn de siste årene. Antall
betalende medlemmer nærmer seg nå 32-36 stykker.
Vi har hatt 4 jubilanter i perioden.

Lagets medlemmer har deltatt på en rekke løp i perioden. For å nevne noen: ABIK
karusellen sommer/vinter på Romerike. Nordmarkstraveren, Fjellmaraton, Oslo/-,
Gøteborgsvarvet/- maraton. Oslo/-Lørenskog halv maraton. I tillegg flere skirenn
som Skarvrennet.
Vårfest og Julebord er arrangert som tidligere. Julegløgg ble servert på klubbhuset
mandag 18. desember med nesten 30 joggere tilstede.
Laget har ikke hatt andre inntekter enn medlemskontingent i perioden.

Oslo, 06.03.2017 Styret i H-Joggen

H-Mosjon
Innledning :

Oppstart 2. halvår 2017 ble forsinket grunnet oppussing
av Gymsalen på Haugen skole.

Styrets sammensetning ;
Thore Palving
Arne Egil Mathiesen
Per Kristian Petersen

Leder
Kasserer/Sekretær
Styremedlem

Aktive medlemmer :

Pr. 31.12.2017 31 trimmere

Trenere :

Thore Palving og Per Kristian Petersen

Sportslige Aktiviteter :
Trening onsdager kl. 20.00 til 21.30 på Haugen skole.
Innetrening fra 4.januar til og med 26.april på Ellingsrud skole
og fra 24.okt. til 20.desember 2017 tilbake på Haugen skole.
Sosiale arrangementer :
Vårfest med reker i Klubbhuset og julebord i Liastua 10.des. 2017.
Økonomi 2017
Inntekter
25.560
Utgifter 17.799
Overskudd
7.761

Runde år :

Thore Palving
4.mars 2018

BUDSJETT 2018
34.000
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Erik Nordahl
Even Chr. Colban
Bjørn Sveen
Ivar Ødegaard
Sten Øvstegaard

Håndball
Årsberetning Styret
Styret har bestått av følgende personer:
Leder
Konst. Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Økonomiansvarlig:
Sportslig leder:
Dommerkontakt:
Materialforvalter:
Laglederkontakt:
Styremedlem :
Ungdomsrepresentant:

Bjørn Høivik (sykmeldt fra okt 2017 )
Øystein Syverstuen (f o m nov 2017 )
Øystein Syverstuen
Sigrun Benbow
Øystein Syverstuen
Anne Flatmark
Stig Hernes
Camilla Stave Svendsen
Camilla Grann Rotvik

Styret har hatt møter hver måned (-Juli og desember) og har i tillegg arrangert gruppemøter
med trenere og lagledere, med begrenset suksess.
Leder Bjørn Høvik ble sykmeldt i oktober 2017, og Øystein Syverstuen ble av hovedstyret
konstituert som ny leder i november 2017.
Vi har etter Bjørns sykdom, vært ett styre på kun 5 personer (Stig Hernes, dommerkontakt,
har hatt fritak for møteplikt)
I 2017 har vi jobbet med:
-Trenere og kontrakter til disse
-Fordeling av treningstider
-Arrangement av fellescuper
-Forøkt å etabllere sportslig forum
-Generell drift av håndballgruppa
Styret la til rette og finansierte to fellescuper «Fredrikstad cup og Haslum cup»
Styret har lagt vekt på at det sportslige tilbudet skal være tilrettelagt for alle slik at vår visjon
«Flest mulig – lengst mulig» blir ivaretatt.
Vi har igjen hatt håndballskole, fra høst 2017, 15-20 barn fra Høybråten AKS en
ettermidag i uken. Anvarlig Lise og Sigrun. På en samling stilte mange jenter fra J03 som
hjelpetrenere/inspiratører. Takk for en fantastisk jobb!
Øystein Syverstuen
Konstituert Leder HSIL Håndball

1.1

ØKONOMI:

Regnskap 2017
Inntekter:

Regnskapet for 2017 viser totale inntekter på kr. 595 385,- som er kr 84 616 ,- lavere enn
budsjettert.
Inntekten på div tiltak som sponsor og salg er kr 22 715,- lavere ennn forventet.
Inntekt treningsavgifter er budsjettert kr. 23 650,- for høyt.
Egenandel egne utøvere er budsjettert med kr 44 817,- mer enn det som ble reelt. Her er det
imidlertid en motpost under kostnad så her er det ingen resultatefffekt .

Kostnader:
Totale driftskostnader utgjør kr. 563 111,- og dette var kr. 102 140,- lavere enn
budsjettert beløp.
Utgiftsbesparelse i forhold til budsjett er hovedsaklig fordi vi har greid å holde
kostnadene nede. Vi har vært gjerrige i forhold til støtte mot lagene, og ikke brukt mer
enn nødvendig på noen tltak. Det er ikke utbetalt godtjørelser for styrearbeid.
Budsjettert beløp for hallleie var for lavt, underbudsjettert med 23 350,Vi har brukt mindre penger enn budsjettert på drakter og sportsutstyr
Post saminger, hovedsaklig Fredrikstad cup er lavere ennn forventet
Ellers mindre endringer i enkelte poster

Resultat:
Regnskapet for HSIL håndball viser et overskudd på kr. 32 274,-. mot et budsjettert
overskudd på kr 14 750,- Dette er første år siden 2013 at håndballen ikke går med
underskudd, og det er gledelig at vi har greid det vi ble pålagt av hovedstyret etter
fjorårets underskudd.
Resultatet overføres til gruppas egenkapital.
1.2

SP O R T S L I G L E D E R

Håndballgruppen har fremdeles bare jentelag. Foran 2017/2018 sesongen ble det meldt opp 14
lag for spill i regionens seriespill. Disse er fordelt på 5 treningsmiljøer på juniornivå og 2
treningsmiljøer på seniornivå. Felles cup for HSIL har som tidligere vært Fredrikstad cup og
nytt for sesongen var valg av Haslum cup som felles oppkjøringscup. J 13 deltok i regions
cupen og gjorde en solid innsats og kom til 1/8 dels finalen hvor de møtte et meget sterkt
Ullern lag. J13 deltok også i Partille cup og representerte HSIL på en glimrende måte med
gode holdninger og god innsats. Noen lag har også valgt andre cup alternativer tilpasset sine
lag.
Noen prestasjoner fra J14 laget er verdt å nevne. De gikk seirende ut av finalen i den spanske
cupen Granollers og tok med seg en stor pokal hjem. Dette var en meget sterk prestasjon.
Dessuten har dette laget tatt seg videre til A sluttspillet på nivå 1 for 2 året på rad. Dette laget
har også spillere representert i regionens spillerutviklingsprogram(SPU).
Det er mange små og store prestasjoner å vise til fra alle aktivitetene gjennom året. Viser derfor
til det enkelte lags årsmelding når det gjelder resultater for det enkelte lag. Det er imidlertid
viktig og meget hyggelig å se at det gror godt i de yngre klassene. J8 har etablert en fin og ivrig
treningsgruppe samt at håndballskolen stadig får påfyll. Dette henger bra sammen med målet til
håndballgruppa om å tette alle «hull» og ha lag i alle klasser.
HSIL håndball opprettholder samarbeidet med Ellingsrud gjennom en avtale om

partnerklubbsamarbeid med Ellingsrud Damer. Disse rykket ned i 4 divisjon foran denne
sesongen. HSIL håndball ser at samarbeidet innvirker positivt på mulighetene til utvikling og
rekruttering av spillere på flere nivåer. Dette gjelder gjennom gjeldende avtale, men gir også
gode muligheter for å etablere nye avtaler og samarbeid på tvers av de yngre lagsmiljøene. Dette
er spesielt viktig for ungdomsarbeidet i begge klubbene.
Samarbeidet med EIL har flere gevinster i tillegg til at EIL har en faglig dyktig trener i Thomas
Sigolsen. Klubben har nærhet til eget lokalmiljø. Her forenes gode trenere og muligheter for en
treningsarena med høyere nivå. Gjennom dette samarbeidet greide vi også å beholde våre J18
spillere som har levert meget godt med få spillere hele sesongen.
Anne Flatmark
Sportslig leder

Innebandy
OldGirls:
I sesongen 2017/2018 har HSIL Old Girls hatt en spillerstall på 15 spillere. Vi har spilt i
Old girls serien, som i år har bestått av 14 lag. Laget vant serien sesongen 2016/2017,
og i årets sesong ligger vi pt. på femte plass med 3 kamper igjen å spille. Nivået i serien
er jevnt og vi er svært fornøyd med å hevde oss i toppen. Laget deltok høsten 2017 på
Prague Masters hvor det ble bronse i gruppen kvinner 35+.
Vi har 1 time trening i uken i Apalløkka idrettshall. Vi ønsker oss 1 time til i uken. Det
har vært bra oppmøte på treninger og kamper gjennom hele sesongen. Denne sesongen
har vi mistet en spiller til Strømmen, men vi har fått keeperen vår tilbake fra en pause.
Vi har ingen fast trener, så treningene blitt ledet på rundgang av spillerne.
Vi har det gøy både på trening og kamper, og det er et godt samhold i laget. Vi tar godt
imot nye spillere slik at de fort blir en del av fellesskapet. Vi har ikke konkrete
opplysninger om at noen av spillerne skal gi seg, så vi regner med å være full tropp når
serien dras i gang i sesongen 2018/2019.
Hsil herrer 1
Vi var denne sesongen et mannskap på ca 14 stk som tok fatt på 3 div. Hsil 1 og Hsil 2
kjører felles treninger 2 dager i uken, som i år ble i Apalløkka på Ammerud. Oppmøtet
er bra, så vi får kjørt en god blanding av øvelser og spilling på full match bane med 2
keepere. Dette gjør at treningene blir av høy kvalitet, bra intensitet og mye moro.
Ambisjonene er å minimum holde oss i 3 div, evt kjempe om ett opprykk til 2 div. Men
aller viktigst er trivsel. Som sosialt utenfor banen er vi med på Planke cup i Fredrikstad.
Dette arrangeres 1 helgen i september og fungerer perfekt som en kick off på sesongen.
Vi har også et felles julebord og sommerbord som er for alle spillere i Hsil Innebandy.
HSIL2
HSIL2 har hatt felles treninger med HSIL1. Det har vært ok oppmøte på treninger og på
kamper. Vi har også stort sett hatt 2-3 mann fra 1. laget som har bidratt på kamper.
Resultatmessig ender vi på 5. eller 6. plass av 7 mulige (serien er ikke avsluttet) med 3
seire, 2 uavgjort og 7 tap.

Langrenn
Langrennsgruppa i Høybråten og Stovner IL har hatt mye å glede seg over i sesongen
som nå snart er over.
Styret har i sesongen 2017/2018 bestått av følgende medlemmer:

Funksjon

Navn

Mail

Ansvar

Styrets Leder

Stian Breen

stian.breen@gresvig.no

Økonomi & ledelse

Sportslig leder
Styremedlem

Ketil Tjøgersen
Aleksander Jørgenrud

ketil.tjogersen@getmail.no
Aleksander.Jorgenrud@asko.no

Trenere, treninger, samlinger mm.
Markedsarbeid (Sponsorer, dugnader, annonsører
Materialforvalter, snøproduksjon, anlegg
Vakter Liastua, sosiale
sammenkomster,familiesamling mm
Markedsarbeid (Sponsorer, dugnader, annonsører
mm)

Styremedlem

Ola Horten

o.horten@online.no

Styremedlem

Torill F. Nydal

tfnydal@gmail.com

Styremedlem

Torbjørn Sarre Jensen

torbjorn.sarre.jensen@nrk.no
n

Ungomsrepresentant

Joar Oldernes

Joar@oldernes.net

Sportslig utvalg

Jan Erik Moe

j.e.moe@nih.no

Ketil Tjøgersen

ketil.tjogersen@getmail.no

Morten Henrik Svendsen

Morten.Henrik.Svendsen@gmail.com

Ungdommens representant

Styremøter:
Styret avholder jevnlig styremøter, og har også en del kontakt pr mail i tillegg til at
man møtes på samlinger og arrangementer.
Sportslig:
HSIL og Lillomarka ski har hatt et svært nært samarbeid også denne sesongen for junior
og seniorgruppa. For andre sesongen har det vært samarbeid om treninger ned i de yngre
gruppene. For junior og senior har det vært felles trenere, samlinger, tester og Norgescup.
Følgende trenere har vært engasjert i denne satsingen: Andreas Mauer og Katrine H
Lange. Erfaringen så langt er at dette samarbeidet har vært meget vellykket og helt
avgjørende for å kunne gi våre satsende juniorer et optimalt trenings- og konkurranse
tilbud. Ellers er det veldig hyggelig med en sesong med masse snø, noe som hjelper på
rekrutteringen for de yngste gruppene. De fleste gruppene har og godt oppmøte på
treningene denne sesongen. Styret takker alle trenere for en fantastisk innsats gjennom
sesongen, og er imponert over engasjementet dere har i treningene.

Dugnader
•

Flere med på Multisportuka
Multisportuka ble også i 2017 en suksess til tross for konkurranse i nærmiljøet.
Største utfordringen er å få nok deltakere til multisportuka i konkurranse med andre
tilbud i dalen. I 2017 hadde vi god suksess med å få flere påmeldte. Josef Noll er
HSIL sin representant inn i Multisportuka, og gjør en kjempeinnsats for at dette blir
en suksess. Med mye nytt utstyr ble og tilbudet til barna enda bedre enn tidligere, og
det ble skapt mange gode opplevelser,

•

Oslo Skifestival – 2018

Igjen et suksessår med masse glade barn. Foreløpig resultat viser at det ble et meget
godt resultat økonomisk også. Gjennomføringen av hele arrangementet er
imponerende og gikk smertefritt. Her stiller alle familier med flere funksjonærer for å
kunne gjennomføre rennet på en god måte. I tillegg hadde vi besøk av ordføreren som
var på plass flere timer. Hun var med å starte stafettene, samt dele ut premier.
•

Liastua
Vi har fulgt tradisjonen med vakter på Liastua, og bemanner denne med aktive Jr/Sr
løpere på vårparten, mens foreldre tar vakten gjennom høstsesjonen. Dugnaden gir oss
ca. 30.000,- i inntekter. Dette er en dugnad vi mener vi bør fortsette med.

Rekrutteringsarbeide
Styret har ikke et koordinert rekrutteringsarbeide utover det arbeidet som gjøres i hver enkelt
gruppe. Følgende konkrete tiltak er gjort.
•
•

En egnet informasjonsflyer ble laget og distribuert på nærliggende skoler. Det
resulterte i høyere oppmøte i en periode, men det er først ved oppstart av neste års
sesong vi kan måle resultatet av en slik aktivitet.
Styret har et mål og ønske om å sette rekrutteringsarbeid høyere opp på
dagsorden. Dag Standal har vært en flott pådriver til dette, og vil benyttes som en
ressursperson her.

Informasjon/Web/Media:
Det settes i gang med å få hjemmesidene helt opp å stå første kvartal 2018. Dette arbeidet er
allerede i gang.
Arenaer:
Lillomarka Arena: Arbeidet er i gang i Lillomarka arena, noe som har medført noe
alternative treningssteder for de yngre klassene våre. Takket være et fantastisk arbeid ledet av
Hans Oskar ble det produsert snø og lagd løyper fra badedammen på Grorud.
HSIL er sammen med Lillomarka Ski deltakere i arbeidet med å få ferdigstilt arenaen, og
Åge Pettersen er sammen med Hans Oscar Svartedal våre representanter i dette arbeidet.
I tillegg har alpingruppa i HSIL vært flinke til å lage løyper for rekruttene våre i bunnen av
Liabakken.

Markedsarbeide:
Det har dessverre siste året ikke vært en markedsgruppe i HSIL langrenn. Styret ser på dette
som en veldig viktig oppgaver fremover, og mener at denne gruppen med gjenopprettes, og
jobbe kontinuerlig gjennom året med å skaffe inntekter til klubben sammen med styret.
Arbeidet med å få satt en markedsgruppe er i gang, og håper å kunne starte opp ved sesongslutt.

Sponsorer/avtaler:
Oslo Sportslager
HSIL langrenn har en avtale med Oslo Sportslager på innkjøp av sportsutstyr.
Trimtex
HSIL langrenn valgte for sesongen 2016-17 å videreføre TRIMTEX som leverandør av renn/treningstøy. Styret har fått en del tilbakemeldinger på luene våre, og vil nok en gang ta en
revurdering sammen med Trimtex på dette.
Sponsorer: Langrennsgruppa har fått reforhandlet flere avtaler, og fått noen nye.
Følgende sponsorer er reforhandlet:
- OBOS
- Selvaag
- Byggindustrien
- S-Bygg
- Ringnes
- Tore Ligaard
- Asko
Vi setter utrolig pris på disse sponsorene som gjør at vi kan opprettholde aktivitetsnivået i
gruppene.

Økonomi:
Langrennsgruppa har fortsatt en solid økonomi. 2017 ble et godt år hvor vi kunne bidra med
gode tilskudd til gruppene på samlinger osv. I tillegg har vi hatt innkjøp av litt nytt utstyr som
gjorde at resultatet ble noe svakere enn budsjettert.
Styret takker for utøvere, foreldre, sponsorer og andre støttespillere for sesongen vi har lagt
bak oss, og gleder oss allerede til neste sesong.
Styret
v/Stian Breen
Leder HSIL Langrenn

Seniorgutta

Seniorgutta HSIL Liastua

Årsberetning for 2017.
Styret for 2017 har bestått av:
Formann
Ronny Steen-Olsen
Nestformann
Harald Hoff
Sekr./kont.kasserer Morten Pettersen
Forretningsfører
Hans Olav Østgaard
Styremedlem
Arild Rognlien
Styremedlem
Jan Erik Skog
Styremedlem
Åge Vestli
Styremedlem Arne Fagerlie
Styremedlem
Morten Olsen
Revisor
Per Kristian Petersen
Vararevisor
Rolf Sparre
Valgkomite
Tom Pettersen
Erik Bekeng
Representasjon.
Følgende av våre medlemmer er representert i:
Lia Skisenters driftsstyre: Bjørn Løvold og Tom Pettersen
Styremøter.
Det er avholdt 10 styremøter med 29 nye saker til behandling.
Seniorgutta HSIL Liastua har pr. 31/12 - 2017 91 medlemmer.
Medlemmer – runde år i 2017:
Bjørn Braaten
70 år
Odd Bævre
70 år
Arne Fagerlie
70 år
Agnar Gårdsmoen 80 år
Arild Hammer
70 år
Arve Kjempengren
80 år
Odd Jarle Olsen
70 år
Morten Pettersen
70 år
Severin Severinsen 80 år
Sigurd Solheim
80 år
Svein Ivar Svendsen 80 år
Svein Thorstensen
70 år
Nye medlemmer:
Hans Harald Thoresen
Pål Engebretsen
Egil Martinsen
Glenn Mørk
Døde:
Trygve Eriksen
Arrangementer/ Møter.
Representanter for styret ved Ronny Steen-Olsen og Arne Fagerlie har deltatt på flere møter med bydelen

samt andre organisasjoner.

Pågående prosjekter:
Samarbeidsforum ski/tur løype Gjelleråsmarka over Tangerud:
Seniorgutta HSIL Liastua har inngått samarbeid med Stovner Vel og Bydel Stovner om
forlengelse
av tur/ski løype over Tangerud. Bymiljøetaten (BYM) har sagt seg villig til å starte opp
et
forprosjekt med hjelp fra SWECO. Avventer tilbakemelding vedrørende status.
Sammenhengende trase i Oslomarka fra Sørkedalen i Vest til Vangen i Øst:
Prosjektet er fortsatt satt på vent.
Prosjekt rundløype:
Langrennsgruppa i HSIL holder i dette prosjektet – Seniorgutta bidrar.
Avtale med Selskapet for Norges Vel som grunneier vedr utbedring av løypetrase er inngått.
Vedlikehold av HSIL klubbhuset.
Det var en stor glede å konstatere at Bymiljøetaten reparerte og pusset opp hele klubbhuset
utvendig
samt noen mindre arbeider innendørs. I tillegg har Seniorgutta fortsatt med dugnad og
foretatt en
del mindre reparasjoner, rydding, oppsetting av hyller i lagerrom samt fjerning av
busker.
Det er nok fortsatt behov for litt bistand fra Seniorgutta fremover.

Stier og klopper i Gjellråsmarka for økt trivsel og helse:
Prosjektets første del er avsluttet. Responsen har vært overveldende bra fra turgåere..
Aktivitetskartet over Gjelleråsmarka er trykket opp i flere opplag. Folk blir veldig glade for dette og vi
kommer i kontakt med befolkningen
Gapahuken Liahuken Gubbero er flittig i bruk.
Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB, Dugnadsfondet KLP og Bydel
Stovner.
LIABRATTEN OG LIA AKTIVITETSPARK
Seniorgutta har opprettet to prosjekter Liabratten og Lia aktivitetspark med egen økonomi og koststed.
Begge prosjektene vil stå utenfor regnskapet til seniorgutta og legges inn i aksjeselskapet til HSIL med
egen prosjektorganisasjon.

Liabratten
Liabratten er planlagt som en bratt sti fra Liastua, opp de gamle hoppbakkene og til den ny
oppsatte Gapahuken ca. 350 meter i luftlinje fra Liastua.
Parallelt med stien skal det også tilrettelegges for hvilesteder og plasser med historisk
informasjon.
HSIL ved Seniorgutta har inngått en standard grunneieravtale med Norges Vel om
tilrettelegging og anlegg av steintrapp/sti Liabratten.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tillatelse til Liabratten i henhold til Markaloven.
Det er pr.1.januar 2018 sikret 1.3 millioner til prosjektet. De resterende ca. kr700-800 000,- vil
vi sikre
i løpet av første halvår 2018.

Vi regner med at byggingen av stien skjer i perioden juni til september. Vi har et meget godt
samarbeid med Stovner Bydel og Skedsmo kommune samt grunneier Norges Vel.

Lia aktivitetspark
Det har i 2017 åpnet seg mulighet til å søke om midler fra Kulturdepartementet til nyskapende
aktivitetsarenaer. Vi har vært i dialog om prosjektet med Byrådet, bydelsleder og har opprettet
en dialog og samarbeid med BYM for å finne alternative støtteordninger samt for å få tilrettelagt
for søknader som må underskrives og støttes fra Bystyret/Bydel.
Seniorgutta mener det er stort behov samt muligheter for å utvikle og fornye området rundt
Liastua.
Vi planlegger å søke om full finansiering i 2018 og igangsettelse av prosjektet Lia
Aktivitetspark 2019.
Lia Aktivitetspark er et nyskapende aktivitetskonsept i randen av Gjelleråsmarka, på grensen av der
Markaloven regulerer ulike tiltak og på grensen mellom Oslo og Skedsmo kommuner. Parken er en
viktig inngangsport spesielt fra Stovner/Vestli området til Liaskogen og Gjelleråsmarka. Området er i
dag besøkt av titusenvis av mennesker årlig og består av:
•
•
•
•
•
•

Liastua – en stue i marka
Aktivitetsløype for barn, eid av kommunen, men driftet av Høybråten og Stovner IL
Tilrettelagt møteplass/grillplass utendørs for opptil 120 mennesker
Lysløype/grusvei som går gjennom aktivitetsparken
Alpinbakke for barn og ungdom
Ca. 15 år gammelt buldrefelt

Høybråten og Stovner IL, sammen med Stovner Bydel ønsker å utvikle området slik at enda flere
mennesker kan bruke Gjelleråsmarka, uten at dette forringer området eller går ut over de natur -og
miljøkvaliteter det besitter i dag.
Nye tiltak som planlegges er (ikke prioritert):
1. Forlenge/rehabilitere alpinbakke
2. Ny terrengsykkelløype
3. En ny og rehabilitert sti som skal bygges av nepalere i 2018. Opprettet som selvstendig prosjekt
Liabratten.
4. Rehabilitere gammel akebakketrase for alle aldre
5. Aktivitetspark med treningsfasiliteter lik Sørlihavna i Lørenskog.
6. Nytt hus for utstyr/aktiviteter.
7. Rehabilitere Buldre - og klatrefelt
Status og vurderinger:
Element 1 (alpinbakken) er i dag mye brukt av barn og ungdom i Høybråten, Stovner og Vestli
området. Alpinbakken er et meget godt eksempel på hvordan tilrettelegging for aktivitet i området bidrar
til inkludering og integrerering. I begynnelsen var det bare etnisk norske barn og ungdom som var i
bakken, i dag er det like mange ikke etniske norske som deltar.
Bakken trenger en rehabilitering for å styrke sikkerheten og bruksverdien og vil kun innebære at
eksisterende og bearbeidede naturområder tas i bruk.. En del masse skal flyttes og planeres ut i selve
bakken og det er særlig avstigningsområdet som i dag er for smalt og ulendt som må gjøres noe med da
avstigningen kan bety fare for barna. For å få til et bredere avstigningsområde er det behov for å forlenge
og utvide bakken noen meter i lengden og i bredden, opp mot en eksisterende lysløype og å flytte et par
stolper til heisanlegget.

Element 2 – Ny terreng sykkelløype vil gå langs eksisterende tråkk og stier som i dag nesten ikke er i
bruk ved siden av alpinbakken. Løypa trenger en del rydding og tilrettelegging og vil kunne bli et par tre
hundre meter lang. Den vil ikke forring naturkvalitetene.
Element nr. 3 (Liabratten) er allerede godkjent iht. Marka loven av Fylkesmann i Oslo Akershus.
Elementene nr. 4 (Akebakke), nr.6 Natursti og nr.8 (Buldre-klatrefelt) er kun rehabilitering av
eksisterende traseer og områder. De vil ikke bli anlagt nye stier, flyttet elementer eller gjort annet enn å
renske opp bergvegger, sette opp staker til naturstien, rydde stier og skjære ned en del mindre busker og
trær. Disse tiltakene vil kun føre til «forskjønning» av områdene og ingen nye naturinngrep enn de
eksisterende. De er vel således ikke omfattet av Markaloven.
Element 5 er en Aktivitetspark på ca. 300 kvadratmeter på nedsiden av Liastua og oversiden av
Lysløypa. Aktivitetsparken skal være etter modell fra Sørlihavna i Lørenskog Kommune. I dag er det
noen trær og et område med gress og små busker i området. Etablering av parken vil «forskjønne» dette
området som ellers ser ut som et «villniss» og ikke har noen bruksverdi eller spesielle miljø- eller
naturkvaliteter. Parken er bygd opp av ca. 25 ulike stasjoner/apparater i solide trematerialer som er
gunstige både i forhold til vedlikehold, til å passe inn i naturen og til praktisk treningsbruk. Det er tenkt å
montere parken på et golv av terrassebord som gjør at den fremstår som ryddig og ren. Det følger for
øvrig med plakater om riktig bruk av apparatene, og plattinger til å legge under apparatene. Apparatene
er fundamentert til underlaget. Et lite inngrep som kun vil forskjønne området.
Element nr. 7 – Nytt aktivitetsutstyrshus. På området er det i dag ett eldre uthus som både er nedslitt,
upraktisk og har behov for mye rehabilitering. Vi har vurdert det som mest praktisk og økonomisk å rive
uthuset fordi det er svært nedslitt, ødelagt og til dels «farlig» å ferdes i. Det vil koste for mye krefter og
ressurser å rehabilitere alle deler av uthuset.
Vi ønsker å bygge et nytt aktivitetsutstyrshus, på samme tomteområde, uten noen nye naturinngrep.
Bygget skal romme bl.a. utstyr til utlån, verkstedsmateriell, apparater, ved, maskiner, utemøbler,
redskaper, snøscooter og er på ca. 60 kvadratmeter. Prosjektering, innkjøp, rivning og nybygging vil bli
foretatt av Stovner Videregående Skole bygg/støp linjen under kyndig veiledning.

Prosjektleder er Arne Fagerlie.
Det er avholdt følgende arrangementer / dugnader / møter i 2017 :
16/2:
Årsmøte – 38 tilstede.
20/4 :
Medlemsmøte –Reiseskildringer fra Indokina ved Harald Hoff 29 tilstede
10/5 - 12/5 : Vårdugnad 40 mann - 225 timer
30/5
Åpning av Liahuken Gubbero ca 70 tilstede
9/6 :
Medlemsmøte - Sommeravslutning 33 tilstede.
Hesteskomester Åge Vestli
Melkespannkaster Terje Solberg
26/9 :
Høstdugnad 40 mann -178 timer.
5/10 :
Medlemsmøte –John Roger Lund – Politiets organisering i Groruddalen. 31 tilstede
18/10
Ekstra høstdugnad – 15 tilstede 70 timer
10/11 :
Rakfiskkveld: - 36 tilstede.
1/12 :
Julebord med og uten damer, - 54 tilstede.
Dugnader
Frammøte til vaktene for servering i Liastua har vært bra. Med 32 salgsdager utgjør dette 480 dugnadstier.
Vi har videre bokført dugnader på Liastua samt uteområdene:
Salgsvakter Seniorgutta i Liastua
480 timer
Salgsvakter Langrenn i Liastua
288 timer
Salgsvakter Håndball damer
192 timer
Ekstravakter i Liastua iforb med div arrangementer
14 mann.
60 timer
Vårdugnad:
40 mann.

225 timer
Høstdugnader: 55 mann .
Informasjon, arrangementer administrasjon
Søppelhåndtering rundt Liastua
og ved barnehinderløypa.
Frakt av varer v/Åge Vestli.
Vedlikehold Stier og klopper og Gapahuker :

248 timer
80 timer
114 timer
200 timer
10 mann 70 timer

Dugnad HSIL Klubbhus

82 timer

Totalt antall dugnadstimer i 2017: 2039

NB: Styremedlemmenes arbeid er ikke stipulert som dugnadsarbeid.
Følgende er gjort / anskaffet:
Det er lagt nytt gulv i vedboden.
Taket på vedboden er reparert.
Utebordene er slipt og beiset.
Furutre er delt opp og lagt inn for tørk i kjerka.
Tørket ved er flyttet fra Kjerka til vedbod.
Grillene i Gapahukene Liahuken Gubbero og Kjerringfred er fraktet opp med helikopter og murt opp
med faglig assistanse.
Kloppene i Gjelleråsmarka er vedlikeholdt/justert.
Liastua er satt inn med oljebeis
Torvtaket er raket og gjødslet
Vinduer både ut og innvendig er vasket
Området rundt Liastua er ryddet og gress er slått og fjernet
Ny varmepumpe i gamlehytta er anskaffet.
Nytt kjøleskap på kjøkkenet i gamlestua er innkjøp
Projektor for bruk til foredrag er innkjøpt.
Nytt opplag av kart over Gjelleråsmarka er trykket.
To stk nye utegriller i stål er gitt og installert av Stovner Bydel.

Vaktmesterordning for Liastua .
Denne ordningen har fungert meget tilfredsstillende også i 2017.

Utleie:
Leieinntektene har vært bra
Skidager:
Det hadde vært ønskelig at snøforholdene i 2017 hadde vært bedre, men flere skidager ble gjennomført.
Økonomi:
Det er sendt sluttrapporter om bruk av tildelte gavebevilgninger til Sparebankstiftelsen DNB,
Dugnadsfondet KLP og Bydel Stovner
Avtaler:
Seniorgutta har inngått en avtale med Bydelen for tilsyn med barnehinderløypa, drift av utegriller og
søppelhåndtering i området rundt Liastua og barnehinderløypa.

Stipend:
Even Riber Haugland og Sondre Nydal er tildelt stipendet for 2017
Generelt:

Det har også i 2017 vært mye besøk og bruk av uteområdet utenom våre åpningstider.
Både barnehager og skoler er flittige gjester, og vi registrerer at stadig flere barnefamilier finner veien
hit.
Kommentarer.
Langrennsgruppa har også i 2017 stått for serveringen både i vår og høsthalvåret og HSIL Damehåndball
har hjulpet Seniorgutta med vakter på søndager i vinterhalvåret.
En stor takk til begge.
Vi har også i år hatt god kontakt i flere saker med representanter fra Stovner Bydel, og vil
takke Bydelen for samarbeidet.
Seniorgutta har også i år hatt et meget godt samarbeide med Norges Vel som er grunneier i området.
Styret vil også få takke dere medlemmer for mange timers arbeidsinnsats i og rundt Liastua .
Drift og vedlikehold er utført på tilfredsstillende måte og i henhold til budsjett.
Vi ser gjerne at gruppene i HSIL og andre bruker den mer.

Høybråten / Stovner 15.februar 2018
Seniorgutta HSIL Liastua
Ronny Steen-Olsen
Formann
sign

Morten Pettersen
Sekretær
sign

Turn

HSIL TURN - ÅRSBERETNING 2017
STYRET:
Eiril Mathiesen
Knut Erik Sletten
Mirelle Mehus
Anne Lise Lommerud
Bjørn Erstad
Linda Nordby
Nicholas Vogt
Ann-Kristin Arabi Haugen
Andre roller:
Sportslig leder:
Forretningsfører:
Oppmenn:
- Troppsturn:
- Apparatturn:
- Seniortrimmen:
Dugnads/arr.ansvarlig:
Materialforvalter:
- Seniortrimmen:
- Konkurransegruppene:
Sosialansvarlig
- Tropp:
- Turn kvinner:
Penge søker-gruppe:
Valgkomité:

Leder (tom. aug/2017)
Fung. Leder (fom. aug/2017)
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Fung. Styremedlem (fra okt/2017)
Styremedlem (tom. sept/2017)
Varamedlem (tom. jun/2017)
Bente Stensrud
Mari-Ann Riber Haugland
Torhild Fanebust Paulsen
(ingen)
Bjørg Kluge (tom. des/17)
Bjørn Erstad
Anne Stene
Nicholas Vogt (tom. sept/2017)
Linda Erstad
Ingen i 2017
Har ikke hatt noen i 2017
Oddgeir Høie

STYRETS VIRKE 2017
Styret har i perioden (apr/17-des/17) avholdt ca 20 styremøter og 3 ekstraordinære møter
med hovedstyret.
Det har vært et turbulent år, hvor gruppens likviditet har vær en av de store utfordringer. I
ekstraordinært møte med hovedstyret kom det frem at gruppen hadde underskudd
gjennom både 2015 og 2016, og nå styrte mot et underskudd ved årets slutt på nærmere
en million kroner.
Som følge av dette har det sittende styret vært nødt til å ta noen tunge avgjørelser og
iverksette tiltak. Her kan nevnes økning av treningsavgift og at det ikke er gjort nytilsetting
etter Sergey sin oppsigelse.
Sammen med gjennomføring av dugnader (avslutninger/oppvisninger/konkurranse,
enjoyguide, varetelling) og etablering av sponsoravtaler med MegaFun, Klubben.no og
Coop OBS Bygg, har vi klart å snu både underskudd og den negative trenden.
Videre har usikkerhet rundt byggestart i Nordbyhallen (flytting fra treningslokalene) vært
en stor utfordring med uholdbare tidsfrister mm. Det har gjort at vi mistet inntekter fra
både sommer-turn og gjennomføring av krets-konkurranse på høsten.
Ovenstående, som en del av bildet, har gitt (og gir) en del utfordringer ut over det rent
økonomiske. Det har også hatt en effekt på det sportslige, den enkeltes forventning og
kommunikasjon. Dette er tungt å arbeide med, men vi håper at vi for 2018, selv med
reduserte treningsmuligheter/fasiliteter, kan fokusere på og bedre denne situasjon.

TURNGRUPPAS TILBUD:
I 2017 hadde vi ved årsskiftet 502 medlemmer. Det er en økning på 71
medlemmer fra året før.
Bredde tilbudet;
Foreldre og barn-parti (2-4 år): 1 parti à 45 min.
Turnskole 4-5 år 2 partier à 60 min
Turnskole 6-8 år 3 partier à 60 min
Turnstigen for jenter 9-11 år 2 partier à 90 min.
Turnstigen for jenter 9-16 år 1 parti à 90 min.
Turnstigen for jenter 12-16 år 2 partier à 90 min.
Salto/akro for gutter og jenter 9-11 år 2 partier à 90 min
Salto/akro for gutter og jenter 12-16 år 2 partier à 90 min
Turn for voksne 1 gang i uken à 90 min
Seniortrimmen har tilbud til voksne på klubbhuset. Det er 2 partier som trener på
dagtid hver tirsdag. Her deltok 55 damer i 2017, den eldste damen på 89 år!
På konkurransegruppene våre var det i 2017 totalt ca 64 gymnaster. Disse fordeler
seg med ca 30 på Turn kvinner og ca 34 i Troppsgymnastikk.
Turn kvinner trener 2-5 ganger i uken og Troppsgymnastikk 2-4 ganger.
TRENERE:
Bente Stensrud
Gunnar Happy Norbeck
Maria Homolova
Sergey Kalitonciks
Kaia Marie Bøe
Lars Møller Kristiansen
Kristian Bjerregård
Cecilie Feyling
Isabelle Auby
Gro Staaf-Pettersen
Tina Lashkarivand
Aurora Huse-Saastad
Maria Botterli Erstad
Mildrid Sæterbø Lillestøl
Nicolai A T Bjerregård
Julia Fanebust Paulsen
Stine Halme Karlsen
Kristin Bjørnbak
Mia Oppi
Viola Hyrve
Maiken Bjerregård
Vilde Mathisen
Camilla Jensen Krogseth
Kasper Oppi

Hovedtrener turn kvinner (60%)
Hovedtrener troppsgymnastikk og bredde (100%)
Trener turn kvinner + foreldre/barn (100%)
Trener turn kvinner/tropp/bredde (100%) (sluttet juni)
Trener turn kvinner/bredde
Trener troppsgymnastikk og bredde (fra sept/17)
Trener troppsgymnastikk
Trener troppsgymnastikk (sluttet jun/17)
Trener troppsgymnastikk (sluttet jun/17)
Trener GymX, seniorer
Trener bredde
Trener bredde
Trener bredde
Trener bredde
Trener bredde (startet sept)
Trener bredde
Trener bredde
Trener bredde (vikar)
Trener bredde (vikar)
Trener bredde (vikar)
Trener bredde (sluttet juni)
Trener bredde (sluttet juni)
Trener bredde (sluttet juni)
Trener bredde (sluttet juni)

Dommere:
Turn kvinner: Kristin Bjørnbak og Tina Lashkari er kretsdommere, Bente Stensrud
er forbundsdommer og Kristin Kaspersen er internasjonal dommer.
Troppsgymnastikk: Julia Fanebust Paulsen og Camilla Jensen Krogseth er
kretsdommere.

SPORTSLIGE RESULTATER 2017
Troppsgymnastikk:
NM kvalik, Nasjonal klasse, 18.-19.mars
Junior Kvinner frittstående: 30.pl. (32)
Junior Kvinner tumbling 33.pl. (46)
Junior Kvinner trampett 30.pl. (47)
Junior Mix frittstående 7.pl. (10) kvalifiserte oss
Junior Mix tumbling 31. pl. (34)
Junior Mix trampett 24. pl. (34)
Opplandspokalen, Nasjonal klasse, 15.april
Rekrutt frittstående 8.pl. (19)
Rekrutt trampett HSIL 1 6.pl., HSIL 2 35. (49)
Rekrutt tumbling HSIL 1 5.pl., HSIL 2 29.pl. (48)
Junior kvinner frittstående 12.pl. (20)
Junior kvinner trampett HSIL 1 13.pl., HSIL 2 15.pl, (43)
Junior kvinner tumbling HSIL 1 6.pl, HSIL 2 27.pl. (42)
NM nasjonale klasser, 29.-30.april
Junior Mix frittstående 5.pl. (10)
Buskerudtrampetten, Nasjonale klasser, 18.-19.nov
Rekrutt frittstående 12.pl. (24)
Rekrutt trampett 5.pl. (62)
Rekrutt tumbling 3.pl. (60)
Junior kvinner trampett 3.pl. (31)
Junior kvinner tumbling 22.pl. (30)
Junior Mix trampett 6.pl. (20)
Junior Mix tumbling 2.pl. (21)
Drammen Team Gym Challenge, 28.november
Rekrutt Team gym 1.pl. (1)
Junior kvinner frittstående 3.pl. (3)
Junior Kvinner trampett 1.pl. (5)
Junior kvinner tumbling 1.pl. (5)
Junior Mix frittstående 1.pl. (2)
Junior Mix trampett 1.pl. (4)
Vennskaps konkurranse, eget arrangement, 9.desember

Vi stilte med en aspirant tropp i trampett og tumbling
Rekrutt trampett HSIL 1 1.pl., HSIL 2 6.pl. (7)
Rekrutt tumbling HSIL 1 1.pl., HSIL 2 2.pl. (6)
Junior trampett HSIL 2. 1.pl., HSIL 1 4.p. (6)

Turn kvinner:
FIG konkurranse nr.1, 11.mars
Senior: Kristin Bjørnbak 8.pl. (17)
Twentyfour cup nr.1 (NC), 18.-19.mars
Kl.12år: Linn Sletten 18.pl, Erica Jensen 42.pl., Ingrid Haaland 43.pl., Trine Tverli
55.pl. (64)

Kl.1: Hanna Maroofi 27.pl., Martine Olsen 59.pl., Smilla Ones 76.pl., Mildrid
Lillestøl (2app.) 96.pl. (100)
Kl.2: Hanna Haugen 12.pl. (38)
Unni og Haralds Trophy, 25.mars
Senior: Hanna haugen 13.pl. (3app), Kristin Bjørnbak 16.pl. (2app) (19)
FIG konkurranse nr.2, 8.-9.april
Rekrutt: Erica Jensen 16.pl. (3app), Linn Sletten 17.pl. (3app) (19)
Senior: Kristin Bjørnbak 14.pl. (1app) (14)
Twentyfour cup nr.2 (NC), 6.-7.mai
Kl.12 år: Erica Jensen 28.pl., Ingrid Haaland 35.pl., Trine Tverli 49.pl. (57)
Kl.1: Hanna Maroofi 38.pl., Martine Olsen 39.pl., Eyeluta Niguse 73.pl., Smilla
Ones 77.pl. (93)
Kl.2: Hanna Haugen 10.pl. (30)
Kretskonkurranse 13.-14.mai
Vi deltok med aspiranter: Anea, Erin, Thea, Jasmine, Astrid, Ylva, Annabelle,
Isabella, og Kamilla
Kl.11år: Johanna Barlund 14.pl., Maren Barlund 19.pl. (33)
Kl.12 år: Linn Sletten 1.pl. Erica Jensen 2.pl., Trine Tverli 4.pl., Ingrid Haaland 5pl.
(35)
Kl.1: Martine Olsen 3.pl., Hanna Maroofi 4.pl., Eyeluta Niguse 7.pl., Smilla Ones
9.pl., Ada Sexe 24.pl. (51)
Kretskonkurranse 10-11.juni
Vi deltok med aspirantene: Anea, Erin, Thea, Jasmine, Astrid, Ylva, Annabelle,
Isabella, og Kamilla
Kl.11 år: Johanne Barlund 9.pl., Maren Barlund 13.pl. (31)
Kl.12 år: Erica Jensen 1.pl., Ingrid Haaland 2.pl., Linn Sletten 4.pl., Trine Tverli
6.pl. (33)
Kl.1: Hanna Maroofi 3.pl., Martine Olsen 6.pl., Eyeluta Niguse 7.pl., Smilla Ones
17.pl., Ada Sexe 23.pl. (40)
NM senior, 24.-25.juni
Krisitn Bjørnbak 14.pl., Hanna Haugen 33.pl. (1app) (36)
FIG konkurranse nr.3, 16.-17.september
Rekrutter: Linn Sletten 10.pl.(3app), Erica Jensen 11.pl. (3app) (12)
Senior: Kristin Bjørnbak 16.plp. (1app) (17)
Nasjonal rekruttkonkurranse, 14.-15.oktober
Kl.12 år: Linn Sletten 33.pl., Erica Jensen 34.pl., Trine Tverli 37.pl., Ingrid Haaland
51.pl., (72) Lag 13.pl. av 22
Kretsmesterskap, 21.oktober
Kl.1: Eyeluta Niguse 9.pl., Mildrid Lillestøl 10.pl., Martine Olsen 11.pl., Smilla Ones
13.pl. (41)
Kretskonkurranse 22.oktober
Disse aspirantene deltok: Anea, Erin, Thea, Jasmine, Astrid, Ylva, Annabelle,
Isabella, Madelen, Kamilla, Sofie og Guro
Kl.11år: Johanne Barlund 5.pl., Maren Barlund 13.pl. (37)

Kl.12 år: Erica jensen 1.pl., Linn Sletten 2.pl., Ingrid Haaland3pl., Trine Tverli 5.pl.
(26)
Twentyfour cup nr.3 (NC), 28.-29.oktober
Kl.11år: Johann Barlund 32.pl. Maren Barlund 46.pl. (56)
Kl.12 år: Linn Sletten 19.pl., Ingrid Haaland 25.pl., Erica Jensen27.pl.Trine Tverli
30.pl. (55)
Kl.1: Mildrid Lillestøl 14.pl., Eyeluta Niguse 35.pl., Martine 42.pl. Smilla Ones
49.pl., Ada Sexe 72.pl. (83)
Glade turndager i Asker 11.-12.november
Vi deltok med 13 aspiranter: Anea, Erin, Thea, Jasmine, Astrid, Ylva, Evelyn,
Annabelle, Isabella, Madelen, Kamilla, Sofie og Guro
Kretskonkurranse, 24.-26.novemeber
Disse aspirantene deltok: Anea, Erin, Thea, Jasmine, Astrid, Ylva, Annabelle,
Isabella, Madelen, Kamilla, Sofie og Guro
Kl.11 år: Johanne Barlund 7.pl. Maren Barlund 16.pl. (38)
Kl.12 år: Linn Sletten 4.pl., Ingrid Haaland 6.pl.Trine Tverli 10.pl. (32)
Kl.1: Mildrid Lillstøl 1.pl., Ada Sexe 8.pl., Smilla Ones 12.pl. (36)

Ministars, 5.november
Vi deltok med 13 aspiranter: Anea, Erin, Thea, Jasmine, Astrid, Ylva, Evelyn,
Annabelle, Isabella, Madelen, Kamilla, Sofie og Guro:
ARRANGEMENT:
Sommeravslutningen ble avholdt i mai og juleoppvisning i desember. Dette er en
oppvisning for alle partier fra de minste på 2 år til våre eldste apparat- og
troppsturnere.
Barneidrettsskole (HSIL) for 1.klassinger ble gjennomført i 6 uker med turn på
våren og en turnaktivitets dag for Stovner bydel i høstferien.
Turnleir på forsommer ble kansellert i påvente av byggestart Idrettens hus. Senere
avholdt i uke 31 og 32
Det ble avholdt treningsleir uke 40 i Slovakia for turn kvinner, 15 jenter deltok.
Vi hadde to internkonkurranser i 2017. Den første ble arrangert 11. mai med 36
deltakere fra Turnstigen, Salto/akro og aspiranter i Turn Kvinner. Den andre
internkonkurransen ble arrangert 21.november med 65 deltakere, og da var også
aspirantene på Troppen med.
Troppskonkurranse ble arrangert i 9.desember i egen hall, 3 klubber deltok.
DUGNADER/ ØKONOMI:
Som tidligere nevnt har det vært gjort et betydelig arbeid for å rette opp en dårlig
økonomi og iverksatt flere tiltak for å nå målene.
Breddepartiene våre er klubbens viktigste inntektskilde. I tillegg kommer inntekt
fra kafé- og loddsalg ved avslutninger og konkurranser vi arrangerer. Ellers dekkes
driften ved treningsavgifter og forskjellige tilskudd vi får tildelt etter søknad. Hallen
driftes med vakthold og renhold som dugnad fra foreldre på konkurransegruppene
for å holde driftskostnader nede.
Vi har i tillegg i perioden etablert sponsoravtaler med MegaFun, Klubben.no og
Coop OBS Bygg.

Styret takker alle foreldre for dugnadsinnsatsen de har gjort for å finansiere
driften.
Styret takker også alle trenere for en god jobb dette året. Trenerne på
breddepartiene gjør en svært viktig jobb med rekruttering og bredden i
turngruppa.
Oslo, 6.mars 2018
STYRET I HSIL TURN

Triathlon

Årsberetning Triathlon – HSIL 2017

Økonomi
Gruppen ser ut til å få et overskudd på 8244,- NOK for 2017, og h r egenkapital på 23000,-Dette
er overført til neste års aktivitet.
Sportslig
Vi deltok i NM-mixstafett med et lag på Bryne i juni og ble nr. 15. Ellers har vi hat deltakere i
NM senior, junior,masters og ungdomsklasser samt flere deltakere i nasjonale konkurranser.
Flest i Oslotriathlon. En deltaker i VM- agegroup i Rotterdam.
Fra august har vi fått treningstider på Furuset bad 3 dager i uken. Det er nå fast 8-10 utøvere fra
alder 11 til 45 på trening. Vi gleder sesongen 2018

Sponsorer/avtaler:
Oslo Sportslager
HSIL langrenn har en avtale med Oslo Sportslager på innkjøp av sportsutstyr.
Trimtex
HSIL langrenn valgte for sesongen 2016-17 å videreføre TRIMTEX som leverandør av renn/treningstøy. Styret har fått en del tilbakemeldinger på luene våre, og vil nok en gang ta en
revurdering sammen med Trimtex på dette.
Sponsorer: Langrennsgruppa har fått reforhandlet flere avtaler, og fått noen nye.
Følgende sponsorer er reforhandlet:
- OBOS
- Selvaag
- Byggindustrien
- S-Bygg
- Ringnes
- Tore Ligaard
- Asko
Vi setter utrolig pris på disse sponsorene som gjør at vi kan opprettholde aktivitetsnivået i
gruppene.

Økonomi:
Langrennsgruppa har fortsatt en solid økonomi. 2017 ble et godt år hvor vi kunne bidra med
gode tilskudd til gruppene på samlinger osv. I tillegg har vi hatt innkjøp av litt nytt utstyr som
gjorde at resultatet ble noe svakere enn budsjettert.
Styret takker for utøvere, foreldre, sponsorer og andre støttespillere for sesongen vi har lagt
bak oss, og gleder oss allerede til neste sesong.
Styret
v/Stian Breen
Leder HSIL Langrenn

