Årsmøte 9.mars
2016

FOSSEKALLEN IL ORIENTERING / SKI
Kl 1830

1

Fossekallen IL orientering
www.fossekallenil.no
Fossekallen IL ski

https://www.facebook.com/groups/813112148809877/

Saksliste:
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski - orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan
Foreta følgende valg:
⦁ Leder og nestleder
⦁ 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
⦁ Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt
organisasjonsplan
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⦁ 2 revisorer
⦁ Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er
tilsluttet
⦁ Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Hovedstyrets sammensetning 2015

Orientering

Leder

Tom Bondehagen -

Nestleder

Ole Nyhagen -Orientering

Styremedlem
Orientering

Marit Kjemperud -

Styremedlem
Orientering

Ingeborg Borge -

Juniorstyremedlem
Orientering

Veronica Kjemperud -

Styremedlem

Per Anund Loe -Ski

1.vara
Orient.

Liv Anett Borge Nyhagen –

Juniorvaramedlem

Tine Elisa Kjemperud -Orientering

Sekretær

Solveig Eri Dihle -Ski

Kasserer

Valgkomite:

Reidar Urnes -Ski

Revisorer:

Karin Loe og Hans Jørgen Loe

Leder:

Bjørn Kristian Bentzen – Ski

Medlem:

Mette Gro Moen – Ski

Medlem:

Leiv Inge Kjemperud – Orientering
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Politiattester:

Styret:

Per Anund Loe

Årsmelding orientering 2015

O-lagets styre har i 2015 bestått av
Leder: Tom Bondehagen.

Nestleder: Marit Kjemperud
Kasserer: Erik Mælingen

Sekretær: Ole Aa. Nyhagen

Styremedlemmer: Ingeborg Borge og Veronica Kjemperud
Varamedlem: Liv Anett Borge

Når det gjelder arrangementene våre ble 2015 et godt og begivenhetsrikt år for
orienteringsgruppa. Det toppa seg i august da vi sammen med Ringerike o-lag og
Viul ok arrangerte NM i ultralang distanse på Eggemoen. Et vellykket arrangement
som inspirerte oss alle til å ta i et ekstra tak for denne fine sporten.
Stor takk til alle som har hjulpet til med våre arrangement i sommer!

Antall medlemmer har gjennom året holder seg stabilt på ca. 50. Flere av våre tur-o
deltakere har meldt seg inn i laget og støtter oss derved økonomisk. Disse går også
da som aktive medlemmer i idrettsregistreringen. Veldig mange av de øvrige
medlemmene stiller opp når vi arrangerer løp på sommeren og er derved aktive. Slik
det er nå har vi kun noen få medlemmer som er passive støttemedlemmer.
På avslutningsfesten i høst ble Ole Aa. Nyhagen og Tom Bondehagen påskjønnet
med hver sin medalje (hederstegn i sølv) for sitt mangeårige arbeid for Fossekallen
IL. Begge ble gledelig overrasket og satte stor pris på utmerkelsen. I tillegg hadde
Karsten fylt 90 år, og Harry Dahl 80. Dette medførte jo at gutta fikk blomster og
måtte feires. Kvelden ble ellers feiret som vanlig med kaker og kaffe, utdeling av
tur-o merker, plaketter, loddsalg og spørrekonkurranse. En hyggelig avslutning på et
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godt år for o-gruppa.

Vi får alltid ja til å bruke klubbhuset om det er ledig. Lageret vårt i tredje etasje
fungerer godt og vi har kjøpt inn litt mer utstyr i år også.

Når det gjelder dugnaden vi gjør for Ringerike Kommune på “Pilgrimsleden“, har
Marit, Erik og Tom fulgt det opp med å rydde kratt og sette opp peler som har falt
ned.

Løp:

Ringerikskarusellen

Også i 2015 var vår del av karusellen 3 løp. Første løpet gikk andre påskedag i
Gullerudmarka med start på Vegård skole. Det var sol og nesten snøfritt terreng
med 106 startende. En flott dag! Andre løpet vi arrangerte gikk i Hovsmarka 1. mai.
Det ble ganske god deltakelse her også med 71 startende. Samlingsplass foran
Ringerikshallen. Siste løpet vi arrangerte Torsdag 3. september på Aklangen. Her
deltok 53 o-løpere. Veldig bra. I alt ble det 618 startende i o-karusellens 10 løp på
Ringerike. En nedgang fra i fjor da det var 662 startende.

Jonsokløpet

I 2015 ble Jonsokløpet avviklet for 63 gang! Løpet gikk på Kihlemoen med
samlingsplass innerst på nedre del. Løypeleggere var Ole Nyhagen og Tom
Bondehagen. Løpsleder var Marit Kjemperud. Marit hadde tidtakerhjelp av Hans
Verp fra Viul OK. Dato var 22. juni og løpet ble greit avviklet som kretsløp uten noen
stor deltakelse.

Pre-O

Det har blitt en tradisjon at Fossekallen IL orientering hvert år tar på seg et PreO-løp.
Dette kan vi kun gjøre fordi vi får hjelp til selve løypelegginga. I år var det meningen
at vi skulle ha et to-dagers løp i august. Dette ble det imidlertid ikke noe av da det
ikke meldte seg stor nok deltakelse. Løypelegger hadde lang veg å kjøre hit og ville
ha et visst antall deltakere før han gikk i gang med jobben. Tiden ble også knapp da
vi jobba mye med NM.

Rullestolløp

I samarbeid med Norges Handicapforbund og MS-foreningen på Ringerike
arrangerte vi 30. mai i år et orienteringsløp for rullestolbrukere på Helgelandsmoen
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Næringspark. Løpet gikk i regnvær en lørdagsformiddag med 14 deltakere. Vi hadde
samlingsplass på plassen utenfor der “Etac“ holder til. Det ble et vellykket
arrangement på tross av regnværet. Etter løpet var det sosialt samvær inne i kantina
til “Etac“ med grilling av hamburgere, og kaffe og kaker etter premieutdelinga.

Vi gjentok det hele i høst da vi nok en gang inviterte til orienteringsløp for
funksjonshemmede i Hønefoss Idrettspark søndag 11. oktober, i samarbeid med MSforeningen, Handicapforbundet og Afasiforeningen. Etter målgang, ble det
premieutdeling, servering av pølser, kaffe og kake inne på klubbhuset. Med over 20
deltakere må vi være fornøyde med deltakelsen denne gang også.

NM-ultralang 22.aug

Etter mange møter og to års planlegging ble det endelig avvikling av NM-ultralang på
Eggemoen. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike O-lag, Fossekallen og
Viul OK. Fra Fossekallen hadde vi med Marit Kjemperud (salg) og Tom Bondehagen
(arena) i hovedkomiteen. Morten Dåsnes (ROL) var løpsleder. Stig Melling (ROL)
hadde sekretæriatet og Brede Gundersen (ROL) det økonomiske. Hans Werp og Leif
Roger Hultgren (Viul OK) hadde kart og utespeaker. Jan Erik Korgerud (ROL) jobba
med sponsorer og med nytt kart klarte løypelegger Lars Inge Arnevik (ROL) å få hele
løypa inn på 1:15000 kartet. I nydelig augustvær ble det et flott arrangement hvor vi
fikk vist frem det flotte og varierte o-terrenget vi har på Ringerike på et kart! På en
flott arena (gamle militære idrettsplassen) stilte Norges beste løpere til start, og det
var også favorittene som trakk det lengste strået og vant. Kiosk og matsalget gikk bra
og publikum spiste og koste seg mens de fulgte løpet på de store monitorene som
var satt opp i et stort telt.
Vi satt i tillegg igjen med et stort overskudd økonomisk etter løpet.

Tur-orienteringsutvalget:
«Skogstrimmen»

Ble arrangert for 33. gang.

Tur-o-utvalget har bestått av:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Ingeborg Borge - leder,
Harry Dahl - Hensmoen,
Anders Langvandsbråten -Aklangen,
Veronica Kjemperud - Gullerud,
Erik Mælingen -Helgelandsmoen
Marit Kjemperud -sekretær og webansvarlig.
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⦁
⦁

Ole Nyhagen - kartansvarlig
Martin Hardhaug for utsetting og henting av månedens-post.

Vi hadde tur-o poster på følgende kart: Hensmoen – Helgelandsmoen – Gullerud og
Aklangen NV.
Posene har ligget for salg i alle sportsforretningene i Hønefoss/Jevnaker og Vaages
bokhandel, Jevnaker. Det har også i år vært mulig å kjøpe enkel turer på
www.turorientering.no.
Vi har solgt 93 poser i butikkene og 40 turer på nettet – Totalt 133 poser. En stor
oppgang fra i fjor (79 poser).

45 av disse har sendt inn kontrollkortene eller registrert seg på nett. Alle hadde gått
til gullmerke mens 35 stk. hadde besøkt alle postene.
Vi har hatt 9 høydeposter. Det er 23 som har besøkt alle 9 postene.
Vi har også i år hatt 7 kulturposter: 1 på Hensmoen – 3 på Helgelandsmoen – 1 på
Gullerud og 2 på Aklangen NV.
Plaketter:

Gull i 25 år – Gunvor Nordli og Martin Hardhaug
Gull i 20 år – Arnhild Ballangrud
Gull i 15 år – Hans M. Nygård
Gull i 10 år – Bjørn Sem Jacobsen, Jo Randar Holmøy, Hege Heiberg og Eva Luke
Gull i 5 år – Gunnar S. Kristiansen.

«Minitrimmen»

Orientering tilrettelagt for barn og rullestolbrukere. Vi brukte følgende kart:
Hensmoen og Helgelandsmoen (stolper).

Både Hensmoen og Helgelandsmoen var det tilrettelagt for rullestol eller sykkel. På
Hensmoen var det også natursti.
Ansvarlige var Erik Mælingen og Marit Kjemperud.

Vi har solgt 12 poser i butikken og 26 turer på www.turorientering.no.

20 stk. av disse sendte inn kontrollkort og 15 har registret begge turene på nettet.
Totalt 35 personer. Disse fikk merke og diplom på avslutningen. Dette er en gledelig
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økning fra i fjor.

«Stolpeorientering»

Dvs. postene er stolper som står plassert i terrenget. Posten består av små
metallskilt på toppen av hver stolpe. Her står det et unikt post nummer og en
kode.
Vi satte ut 10 stolper i Hønefoss Nord og 10 stolper i Schjongslunden.

Vi la ut turen for gratis nedlastning på www.turorientering.no . Vi reklamerte også
for turen gjennom pressen og flyes. Vi ble også oppringt av NRK Buskerud sendingen
som laget en reportasje om urban tur-o.
Ansvarlig var Erik Mælingen og Marit Kjemperud (Veronica Kjemperud kom med
ideen) Dette gikk over alle forventing. Hønefoss Nord kartet var det 389 som lastet
ned fra nettet og av disse var det 91 som registrerte klippene på nettet.
I Schjongslunden var det 121 som lastet ned fra nettet av disse var det 65 som la
klippene på nettet. Vi foretok trekning av fine premier som vi hadde fått fra
næringslivet i Hønefoss.

Trenings/rekrutteringsutvalget:

Utpå våren inviterte o-gruppa ved Tom og Ole innbyggerne på det nye boligfeltet på
Almemoen til kurs i kart og kompass. Vi la vekt på at det var tilrettelagt spesielt med
tanke på barn og ungdom. Dessverre var det ingen som møtte opp på dette tilbudet.
Det bekrefter igjen at det må jobbes mye med markedsføringa av o-sporten for å
klare å rekruttere flere.
Våre minste medlemmer blir trent hele sommeren av Ole Nyhagen. De deltar i
tillegg på karuselløpene.

Ellers hadde vi i vinterhalvåret 14-15 innetrening på Ullerål skole kl. 18 for store og
små sammen med Ringerike o-lag. Det gjelder også vinter 15-16. Ole har tatt
treninga for de minste med Tom som assistent. De største løper med ROL. Fra kl.
1930 er det felles gym for alle.
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Kartutvalget:

I forbindelse med Ultralang ble Hensmoenkartet revidert. Kartet ble satt sammen
med Eggemoen og nedre del av det gamle Vågårdsåsenkartet og trykket som
1:15000 til Ultralang.
I handlingsplanen til kartutvalget foreligger det planer om å revidere opp
Gullerudmarka , Mastedalen , Aklangen NV . Prøver å få til et prosjekt i året. Leif
Roger er forespurt om å starte på Gullerudmarka, og har sagt ja til det.
Ole Aalde Nyhagen

Aktiviteten i o-gruppa:

O-gruppa har hatt like stor aktivitet i år som vi hadde i fjor, kanskje enda større. Vi
hadde ikke Pre-o i år, men arrangerte Finn Fram dag på Hensmoen 29. mars. Nysnø
kom på natta, men allikevel fikk vi ganske god deltakelse.
Utvidelsen av tur-orienteringa til også å ha løyper for handikappede og egne
barneløyper krever endel ekstraarbeid, så her gjør tur-o utvalget en kjempejobb.

Det var allikevel oppstarten av “stolpeorienteringa“ som tur-o utvalget skal ha mest
ros for i år. Det ble kjøpt inn utstyr til arrangementet og kart ble lånt av ROL. Det var
oppstart 25. april med intervju på Buskerudsendinga og stor omtale i Ring Blad. Mye
arbeid ble nedlagt, men med stor deltakelse utover sommeren fikk tur-o gruppa
igjen for strevet.
NM-ultralang ble jo også et positivt løft for o-gruppa. Mange var involvert denne
dagen og vi lærte mye av å få arrangere dette løpet sammen med ROL og Viul OK.

Leif Inge har hatt trening for både barn og voksne utover vinter 2014/15. Sommeren
15 trente som nevnt over, Ole barna. Eggemoen, Hovsmarka og Hensmoen ble for
det meste brukt. På det meste var 6 barn med i sommer.
Flere fra styret har også i år deltatt på flere kurs i regi av NOF.

Sesongen ble avsluttet den Fredag 6. november i klubbhuset med hyggelig samvær.
Her ble det utdeling av tur-o merker og som før nevnt, en påskjønnelse til noen som
fortjente det.
Tom Bondehagen
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Styret Fossekallen IL Orientering

Årsberetning Fossekallen IL Ski 2015

Fossekallen IL Ski
Fossekallen Idrettslag sin skigruppe har siden starten i 2011 hatt som
målsetting å lage et godt treningstilbud for barn fra 1. - 8. klasse som
ønsker å være aktive på ski. Og vi har etablert et trygt og godt miljø i
skigruppen, og vi jobber aktivt for å fremme ski interessen blant barna i
nærmiljøet.

Styret i 2015 har bestått av: Per Anund Loe (leder), Reidar Urnes (kasserer
og nest leder), Kari Strand Hjerpseth (styremedlem) og Lise Ramberg
(styremedlem).

Medlemmer
Det har vært stor aktivitet i skigruppen gjennom året og ca. 40 barn har deltatt
på våre aktiviteter. Gruppen har også aktive voksne, samt passive
medlemmer og støttespillere.
Økonomi
Skigruppen hadde et positivt års resultat på kr. 24 062,- og en egenkapital på
kr. 47 620,- som er tilstrekkelig for å sikre videre drift.
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Treninger og aktiviteter
Vi har gjennomført treninger 1-2 ganger i uken, mandager for de eldste og
torsdager for alle, med Hovsmarka som hoved treningssted. Rulleski
lek/trening har blitt gjennomført ved Hønefoss videregående skole og
Ringkollen blir benyttet når forholdene i Hovsmarka ikke er tilfredsstillende.
Treningene gjennomføres av en foreldregruppe på 4-8 personer.

I januar-mars deltok mange av barna på de 7 Sparebank1 Karusellrennene
og vi hadde deltagere på Tour de Ski Ringerike. Sesongen ble avsluttet med
lek, konkurranser og grilling på Ringkollen 26. mars.
I august stilte vi med 2 stafett lag med barn og voksne på Ringeriksmaraton.
En gruppe barn deltok i oktober på Haugsbygd sin høst skiskole og på
treningssamling med Holeværingen Langrenn.

For sesongen 2015-2016 startet treningene igjen i begynnelsen av oktober og
flere ny barn har blitt med utover høsten. Og det har vært arrangert klubb
kveld for salg og bytting av utstyr/klær.
I styret har det vært avholdt 4 styremøter. Og styret har ved siden av å
organisere treninger og aktiviteter, jobbet med sponsoravtaler, tilrettelegging
av klubbtøy, klubbavtale med Glade Hjul, dugnader i Hovsmarka og
deltagelse på møter i ski samarbeidet på Ringerike.
Styret i Fossekallen IL Ski Hønefoss 02.02.16
Per Anund Loe

Reidar Urnes Kari Strand Hjerpseth
Ramberg

Fossekallen Orientering
INNTEKTER
Medlemskontigent
Kulturstøtte
Startkontingenter
Inntekter fra andre tilt.
Kart (spillemidler)
Salg bekledning
Salg kiosk
Lotteri
Sponsing dresser
Andre renteinntekter
SUM INNTEKTER

Budsjett 2016
Merknad

kr 9 000,00
kr 40 000,00
kr 15 000,00
kr 50 000,00
kr 10 000,00
kr 15 000,00
kr 3 000,00
kr 5 000,00
kr 600,00
kr 147 600,00
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Lise

KOSTNADER

Merknad

Varekjøp kiosk
Kartutgifter
Kjøp idrettsmateriell
Kjøp premier
Sosiale tiltak
Arr.utgifter (Røde kors)
Kontorrekvisita
Aviser tidsskrifter etc
Porto
Varekjøp bekledning
Reise etter regning
Annonse
Gaver
Gebyr orienteringsskrets
Andre finansutgifter
Startkontingenter
SUM KOSTNADER

kr 6 000,00
kr 5 000,00
kr 54 600,00
kr 12 000,00
kr 4 000,00
kr
0,00
kr 10 000,00
kr 500,00
kr 2 000,00
kr 10 000,00
kr 4 500,00
kr 10 000,00
kr 2 000,00
kr 12 000,00
kr 5 000,00
kr 10 000,00
kr 147 600,00

BALANSE (Overskudd)

kr 0,00
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FOSSEKALLEN IL

Vedtatt på årsmøte 11. MARS 2015
⦁

⦁ Hovedstyrets sammensetning
Leder
Tom Bondehagen -Orientering
Nestleder
Ole Nyhagen -Orientering
Styremedlem
Marit Kjemperud -Orientering
Styremedlem
Ingeborg Borge -Orientering
Styremedlem
Per Anund Loe -Ski
JuniorstyremedlemVeronica Kjemperud -Orientering
1.vara
Liv Anett Borge Nyhagen –Orient.
Juniorvaramedlem
Tine Elisa Kjemperud -Orientering
Sekretær
Kasserer

Solveig Eri Dihle -Ski
Reidar Urnes -Ski
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Valgkomite:

Leder
Medlem
Vara

Bjørn Kristian Bentzen
Leiv Inge Kjemperud
Mette Gro Moen

Alle valgt på årsmøtet 11. mars 2015

Revisor – 1 Revisor – 2 -

Karin Loe
Hans Jørgen Loe

Ansvarlig for politiattester:

Per Anund Loe

Arbeidsoppgaver i styret:
Har ansvar for at:
⦁

Oppdatere Lovene i eget klubben etter NIFs regelverk. ( Neste ”Landsting” er
i 2010 )
Optimal antall tillitsvalgte
Optimal organisering og struktur
Optimal organisasjonsplan for klubben
Sitt eget styre har minimumskjennskap til NIFs lov og klubbens egne lover
Det blir valgt en struktur som gagner alle medlemmene
Å opptre seriøst overfor samarbeidspartnere, andre klubber, bank, forsikring,
leverandører, medlemmer og kommune etc..

⦁
⦁
⦁

Oppgaver og arbeidsfordeling ( se eget skriv )
Økonomi
Aktiviteter
⦁ egne
⦁ eventuelt samarbeid om aktiviteter og andre sosiale tiltak med andre
grupper

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
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Klubbinndeling

Undergruppene:
⦁
⦁

Fossekallen IL - Orientering
Fossekallen IL - Ski

Lagets formål:
Å drive breddeidrett! Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier
som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubbens ansvar / Medlemmers ansvar:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Medlemskontingent
Treningsavgifter Kontingenter til krets / forbund
Startkontingenter individuelt / klubb / lag
Deltakeravgift i lag
Forsikringer
Utstyr:
⦁ Personlig utstyr
⦁ Klubbens utstyr

Valgkomiteen oppgaver og ansvar:
⦁
⦁

Sammensetning
Forberedende valgarbeid (Vedlegg 6 i Klubbhåndboka )
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⦁
⦁

Valgkomiteens arbeid
Liste over
⦁ tillitsvalgt / styreverv ( fått fra styret innen 31.01.17 )
⦁ medlemsliste
( sist oppdatert 31.12. 16 )

Nettverk:
Medlemmene
Gjennom egne hjemmesider
Gjennom facebook

Representasjon: ( valgt av styret etter godkjenning av årsmøte )

Representanter til ting og møter vi har representasjonsrett: o-gruppa Tom
Bondehagen, Erik Mælingen og Ole Nyhagen
Representanter for ski-gruppa: Per Anund Loe, Reidar Urnes, Lise Ramberg og
Kari Strand Hjerpseth.

Kontaktpersoner til:
Norges Orienteringsforbund og Norges Skiforbund: som over!
Medlemsservice
kasserer / sekretær: som over!

Valg:
Valgkomiteens innstilling 2016
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Fossekallen IL – hovedstyre
Leder:
til gjenvalg
Nestleder:

Tom Bondehagen – Orientering

1 år

På valg 2016 – Stiller

Ole Nyhagen – Orientering

2 år

På valg 2017

Styremedlem: Marit Kjemperud – Orientering
til gjenvalg

1 år

Styremedlem: Per Anund Loe – Ski

2 år

På valg 2016 – Stiller

Styremedlem: Ingeborg Borge – Orientering
1 år På valg 2016 – Ønsker
å fratre – Jan Olav Langvandsbråten stiller til denne posisjonen
På valg 2017

Styremedlem: Veronica Kjemperud – Orientering
til gjenvalg

1 år

På valg 2016 – Stiller

2.varamedl.: Tine Elisa Kjemperud – Orientering
å fratre -Richard Haugen stiller til denne posisjonen

1 år På valg 2016 – Ønsker

1.varamedl.: Liv Anett Borge Nyhagen – Orientering 1 år På valg 2016 -Ønsker
å fratre - Georg Johan Bentzen stiller til denne posisjonen

Sekretær:
til gjenvalg

Solveig Eri Dihle – Ski

1 år

På valg 2016 – stiller

Kasserer:
til gjenvalg

Reidar Urnes – Ski

1 år

På valg 2016 – stiller

Karin Loe

1 år

På valg 2016 – Stiller

Revisor 2:
til gjenvalg

Hans Jørgen Loe

1 år

På valg 2016 – stiller

Revisor 1:
til gjenvalg

Valgkomite:

Leder:
Bjørn Kristian Bentzen – Ski
stiller til gjenvalg

Medlem:
Leiv Inge Kjemperud – Orientering
stiller til gjenvalg
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1 år

På valg 2016 –

1 år

På valg 2016 -

Medlem:
Mette Gro Moen – Ski
stiller til gjenvalg

1 år

Politiattester: Per Anund Loe
stiller til gjenvalg

1 år

Mailadresser til de nye som må bli kalt inn til møtet er:

Georg Johan Bentzen: georg.bentzen@aeo.no

Jan Olav Langvandsbråten: uttgaard@hotmail.com
Richard Haugen: richard40@live.no
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På valg 2016 –
På valg 2016 –

