Styrets årsberetning – sesongen 2021/22
Langrennsgruppa i Høybråten og Stovner IL har hatt en spesiell sesong grunnet corona,
men har klart i stor grad å opprettholde treninger i løpet av året som er gått.
Styret har i sesongen 2020/2021 bestått av følgende medlemmer:

Funksjon

Navn

Mail

Ansvar

Styrets Leder

Stian Breen

stian.breen@gresvig.no

Økonomi & ledelse

Sportslig leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Morten Grøan
Aleksander Jørgenrud

morten.groan@getmail.no
Aleksander.Jorgenrud@asko.no

Trenere, treninger, samlinger mm.
Markedsarbeid (Sponsorer, dugnader, annonsører

tfnydal@gmail.com
Id17@online.no

Rekruttering/Skileik
Vakter Liastua, sosiale
sammenkomster,familiesamling mm
Ansvar sportslig sammen med sportslig leder

Dag Standal
Torill F. Nydal
Line Nesbakken

Styremøter:
Styret har grunnet den spesielle situasjonen som har vært med covid så har det vært
noen få treffpunkter denne sesongen, men har hatt noen teamsmøter samt mail og
telefonkontakt gjennom året. Grunnet lavere aktivitet har det og vært noe mindre behov
for møter.
Sportslig:
Det har dette året vært mye avlyste renn grunnet covid. Samlinger har dessverre også i
stor grad blitt avlyst, men fikk heldigvis arrangert en delvis familiesamling i Trysil som
vi synes ble et godt alternativ til normal familiesamling. Heldigvis driver vi med
uteidrett, og kan derfor opprettholde treninger i stor grad med godt smittevern gjennom
året. Tross vanskelige tider synes vi at det har vært relativt godt oppmøte på treninger.
Vi har denne sesongen også hatt et samarbeid på tvers av klubbene i groruddalen (team
GLA) Dette er et spennende samarbeid som vi ønsker å fortsette med.
Gjennom denne sesongen har vi fortsatt med skileik for barn som ønsker å lære å gå litt
på ski. Her har vi kurset ungdomstrenere som er med og bidrar på en meget god måte. Vi
er godt fornøyd med skileik, og håper å videreutvikle dette videre.

Dugnader
•

Multisportuka
Det var spenning knyttet til om vi kunne arrangere multisportuka dette året, men
heldigvis fikk vi muligheten til dette. Med gode smittevernsregler ble dette nok et
fantastisk arrangement med masse glade barn.

•

Oslo Skifestival – 2022
Med gode smittevernstiltak og en meget god planlegging med Jarle Haugland i spissen
ble det gjennomført renn i 2022. Dessverre måtte vi ha noe færre deltakere og
publikum grunnet smittevern, men vi er meget godt fornøyd med gjennomføringen av
årets renn. Grunnet lite salg denne helgen ble det dessverre ikke mye inntekter til
klubben fra dette rennet.

Rekrutteringsarbeide
Det største rekrutteringstiltaket denne sesongen er å fortsette med skileik, vi ser at det
kommer noen nye til rekruttgruppa fra skileik. Dag Standal har stått i spissen for dette
sammen med Erling Vollan Pettersen som er ansvarlig for instruktørene under skileik.
Arenaer:
Lillomarka Arena: Arenaen gir oss fantastiske rammer for gode treninger i alle aldere.
Tusen takk til Line Ruden som sitter i arenakomiteen. I tillegg er det en fantastisk innsats av
de som er med i snøleggergruppa.

Markedsarbeide:
Det blir mer utfordrende for hvert år å skaffe gode sponsorer. Her kommer nytt styre til å se på
nye metoder til å skaffe flere sponsorer til neste sesong. Her tar vi gjerne imot tips og råd for å
gjøre dette enda bedre. I 2021 har dette ikke vært en prioritert jobb.
Sponsorer/avtaler:
OBOS som er vår hovedsponsor viser en utrolig velvilje til å hjelpe også gjennom disse
vanskelige tidene. Dette setter vi utrolig pris på. Vi har fått avtale på 3 nye år med OBOS
Økonomi:
Langrennsgruppa har fortsatt en solid økonomi. Egenkapitalen har gått noe ned gjennom
covidperioden da hovedinntektene våre uteblir. Vi fikk dessverre og litt mindre støtte enn
håpet.
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

