
Årsberetning	  for	  V/S-‐IL,	  Alpin	  2014	  
 
Årsberetningen følger regnskapsåret og gjelder kalenderåret 2014.  
 
Innledningen til 2014 og aktiviteter på snø var preget av usikkerhet knyttet til 
værforholdene og oppstart i Middagsåsen. Heldigvis falt dette på plass sent 
på høsten 2013. Tross synkende medlemsmasse gjennomført vi de 
aktivitetene som var planlagt for sesongen med oppstart av sesongen medio 
januar. 
 
Gjennom året har klubbens styre hatt følgende fokusområder: Å videreutvikle 
utøvere og trenere, utvikle og innarbeide treningssamlinger for alle klubbens 
medlemmer, stor nødvendig dugnadsinnsats i de forskjellige traséene 
sensommer/høst, aktiv deltagelse i driften av anlegget og aktivt jobbe for 
fortsatt drift av Middagsåsen. I og med at V/S-IL har overtatt driften av 
anlegget, legger styret til grunn at vi i fremtiden vil ha en bedre mulighet til å 
påvirke utviklingen av anlegget. 

Sportslige	  aktiviteter	  	  
 
Alpingruppa ønsker å gi et godt tilbud til alle – uansett nivå og ambisjoner. I 
2014 fortsatte arbeidet med å sikre at alle utøvere skal ha et tilbud tilpasset 
sitt nivå. Utøverne er fordelt på skiskole, treningsgruppe 1 til 3 og renngruppe. 
En av trenerne har som oppgave å vurdere løperne i forbindelse med 
overføring fra en gruppe til en annen. Størrelsen på gruppene varierer derfor 
noe. 
 
Det er et mål at treningsgruppene skal organisere sin egen aktivitet, styrets 
fokus er å sørge for at gruppene er hensiktsmessig organisert i forhold til 
antall utøvere på de ulike ferdighetsnivåer slik at vi kan gi alle en opplevelse 
av utvikling og fremgang.  
 
Det ble planlagt og gjennomført flere vintersamlinger i Hafjell og Kjerringåsen. 
Det ble ikke gjennomført barmarkstreninger fordi det ikke var mulig å finne 
noen som ville ta ansvar for organisering og gjennomføring. 

Treningsgruppene	  
 
Renngruppa  jobber med utvikling av individuelle ferdigheter hos utøverne i 
de ulike disiplinene (slalom, storslalom, Super G og utfor). Her stilles større 
krav til innsats og utstyr enn i de andre gruppene, og treningen er 
konkurranserettet. Her har vi en høyt kvalifisert trenerressurs, som gir et godt 
tilbud til de som ønsker å fokusere på renn.  
 
Renngruppa samarbeider med DFI-alpin, Son slalomklubb og SIL-alpin ved at 
utøvere og trenere fra disse klubbene deltar i vårt opplegg. Styret mener dette 
er en styrke både for utøverne og trenerne; utøverne får flere på samme nivå 
de kan måle seg mot og trenerne lærer av hverandre. 
 
Treningsgruppe 1, 2 og 3 gir et tilbud til utøverne ut fra deres nivå og 
progresjon.  



• Treningsgruppe 1 er for utøvere som har gjennomgått skiskole og har 
de grunnleggende skiferdighetene på plass, men trenger å utvikle 
disse videre.  

• Treningsgruppe 2 er for de som har de grunnleggende ferdighetene 
på plass, og skal begynne å jobbe med spesifikke ferdigheter innen 
disiplinene slalom/storslalom. 

• Treningsgruppe 3 er for de som skal videreutvikle spesifikke 
ferdigheter innen disiplinene slalom/storslalom/superG. 

 
Skiskolen er et tilbud for barn fra 3,5 til 12 år som har ingen eller liten 
skierfaring. Målet er å sette dem i stand til å ferdes sikkert i et alpinanlegg ved 
at de kan kontrollere fart og retning på skiene. 

Treningene	  
 
Skiskole og treninger kom ikke i gang i Middagsåsen før et stykke ut i januar 
grunnet sen oppstart av anlegget, noe som måtte tilskrives en særdeles dårlig 
vinter sett med ski-øyne. Den forkortede snøsesongen ble allikevel godt 
utnyttet av treningsgruppene, slik at utøverne fikk en opplevelse av progresjon 
fra det nivået de var på da treningene startet til vi avsluttet. 
 
Klubben har treningstid mandager og onsdager i Middagsåsen. Skiskolen 
startet noe etter treningen med ca. 20 nye alpinister fordelt på en mandags- 
og en onsdagsgruppe.  Skiskolen var planlagt over 7 uker, men opplegget ble 
noe forkortet grunnet værforholdene. Aktive trenere og foreldre har og tatt 
utøvere med på treningssamlinger som Kjus rennskole i tillegg til det 
organiserte treningsopplegget. 
 
Treningsaktiviteten på snø foregikk så lenge Middagsåsen skisenter hadde 
åpent. 

Barmarkstrening	  
 
For unge alpinister som ønsker å oppnå gode resultater er det også viktig 
med egentrening utenom snøsesongen i tillegg til den eventuelle treningen de 
oppnår gjennom deltagelse i annen idrett. Styret vil derfor fortsette å tilby 
barmarkaktiviteter som sykling, padling, blades, styrke-, beveglighets- og 
kondisjonstrening. Styret anbefaler derfor at avtalen med Moss Kajakklubb 
videreføres dersom Kajakklubben fortsatt er velvillig. 

Trening	  og	  idrettsglede	  
Klubben er opptatt av idrettsglede, og det er derfor gledelig at vi gjennom flere 
år har invitert store og små til å bli med på en uhøytidelig tur til Trysil der 
sesongen avsluttes med å hygge seg sammen i- og utenfor bakken.  I 2014 
deltok ca. 10 store og små. 
 
Det er og arrangert flere samlinger og turer til andre alpinanlegg. 
 
Det er også gledelig at vi hadde 7 deltagere på BENDIT på Ål i 2014. Dette er 
verdens største barneskirenn med høyt fokus på det sosiale, og er en flott 
opplevelse for løpere som er 12 år eller yngre.  



Renn	  og	  resultater	  
Grunnet snømangel ble våre egne renn avlyst, og det ble ikke arrangert noen 
renn i Østfold skikrets denne sesongen. 

Samarbeid	  med	  andre	  
Klubben har et godt samarbeid med Sarpsborg Idrettslags alpingruppe (SIL-
alpin) – disse to klubbene utgjør alpinmiljøet i kretsen. I tillegg har vi noe 
fellesaktivitet med løpere fra Drøbak/Frogn-alpin og Son slalomklubb gjennom 
deres deltagelse i renngruppens treninger, og et samarbeid med Moss 
Kajakklubb om barmarkstrening. 

Resultater	  
Nasjonale finaler:  

• Jonas Lexerød deltok i NM i Skicross og vant i sin årsklasse (15-16). 
 

Økonomi	  	  
Resultatet for året viser et underskudd på 42.446,00. Dette underskuddet må i 
hovedsak tilskrives at regnskapet er belastet med innkjøp av treningstøy, men 
det er ikke fakturert medlemmene. Egenkapitalen utgjør kr. 132.300,- 
 

Utstyr	  
Klubben er godt forsynt med utstyr som trengs for gjennomføring av treninger 
og renn, noe av dette fornyes jevnlig – men det er pr. 31.12.14 ikke identifisert 
noen store kostnadsbehov på utstyrssiden. 
 

Lokaler	  
Klubben disponerer i dag et klubbhus i Middagsåsen for oppbevaring av utstyr, 
møterom og omkledning for trenere. Dette ble etablert og tatt i bruk i 2013. 
 

Trenere	  
 
Klubben har god tilgang på trenere og hjelpetrenere, og vi verver jevnt over 
flere trenere enn de som slutter. Det er styrets målsetting at alle trenere skal 
ha formell trenerkompetanse på trener 2-nivå i alpin. 
 
Klubben har hatt kostnader til trenerressurser i forbindelse med at vi har 
fortsatt engasjementet til Arild Vegstø for sesongen 2013/14. Vegstø har 
bakgrunn som både aktiv- og trener på høyt nivå nasjonalt, og har 
kompetanse til å følge opp de viderekomne løperne på en annen måte enn 
klubbens øvrige trenere. Ved å fortsatt ha en slik kapasitet i klubben bidrar vi 
og til å heve kompetansen på resten av trenerkorpset.   
 
Styret foreslår i budsjettet å fortsette samarbeidet med Vegstø, men har som 
utgangspunkt at deler av kostnadene må dekkes gjennom treningsavgift for 
renngruppa - samt at andre klubber inviteres til å delta med sine løpere. Styret 
foreslår og at det fortsatt arbeides aktivt med å utdanne nye trenere. 

Rekruttering	  
Ved idrettsregisteringen for 2013 (2012-tall i parentes) registrerte klubben 195 
(135) medlemmer.  



 
Styret mener skiskolen er nøkkelen til fortsatt god rekruttering, og at det er 
nødvendig å ha ca. 40 nye plasser for uøvde alpinister tilgjengelig for å holde 
medlemstallet oppe. Det er en utfordring å holde på medlemmene etter fylte 
12 år, og det er også en utfordring å holde på jentene. Med flere kvinnelige 
trenere i klubben håper vi at det skal virke motiverende på jentene slik at de 
blir i klubben. Avtalen med Vegstø håper vi skal bidra til at de eldste løperne 
opplever at de har et godt tilbud i klubben. 

Styrets	  arbeid	  
Styret hadde 5 formelle møter i 2014, men i skisesongen må mange 
avgjørelser tas mellom møtene. 
 
Styret har siden årsmøtet for 2013 bestått av 
 

• Espen Wold (leder) 
• Andreas Lundgård (nestleder) 
• Per Weum 
• Geir Kristiansen 
• Claes Thamdrup  
• Unni Sandem 
• Jonas Lexerød (utøverrepresentant) 

 
 


