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Saksliste 

1. Godkjenning av stemmeberettigede  

2. Godkjenning av:  

                 a. Innkalling  

                 b. Saksliste  

                 c. Forretningsorden  

3. Valg av:  
                 a. Dirigent  

                 b. Referent  

                 c. 2 personer til å underskrive protokollen  

4. Behandle skiklubbens årsmelding, herunder årsmelding fra utvalgene  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

6. Behandle innsendte forslag og saker  

7. Fastsette medlemskontingent  

8. Fastsette treningsavgift 

9. Vedta idrettslagets budsjett  

10. Foreta følgende valg:  

a. Styreleder, nestleder, kasserer, tre styremedlemmer  

b. 1-6 medlemmer i utvalgene alpint, langrenn og skiskyting. Lederne i gruppene tiltrer  

styret med fulle rettigheter  

c. Øvrige valg i h.h.t. årsmøtevedtatt organisasjonsplan  

d. 2 revisorer 

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett  

f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte etter innstilling fra styret  



Side 3 av 13 

 

 
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede  

Sak 2: Godkjenning av følgende:  

a) Innkalling  

b) Saksliste  

c) Forretningsorden  

Sak 3: Valg for gjennomføringen:  

a) Dirigent  

b) Referent  

c) To personer til å underskrive protokollen  
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Sak 4: Årsmeldinger for perioden 01.05.2020 - 19.05.2021 

 

ÅRSMELDING 
Gjøvik Skiklubb Hovedstyret 

2021 
 
 
Organisasjon 

Styret har bestått av:  

Leder: Pål Vist  

Nestleder: Tina Myhren  

Styremedlemmer:  

Ola Holmestad 

Bjørn Skare (gikk bort 19. oktober 2020) 

Marthe Sofie Linnerud Foss (ungdomsrepresentant) 

Roger Sølvsberg (leder alpint)  

Elling Langedal (leder langrenn)  

Arild Valle (leder skiskyting)  

Det er i perioden avholdt fem styremøter. Utvalgene har rapportert sin aktivitet på hvert møte.  

Høsten 2020 fikk vi den triste beskjeden at Bjørn skare hadde fått kreft, og mindre enn to 

måneder etter at behandling startet gikk han bort. Et ufattelig tap for familien, og et stor savn 

for klubben. Bjørn har hatt styreverv i skiklubben i mer enn 15 år, og har vært en utrolig 

resurs for å holde i gang driften i Hovde og svært sentral i alpingruppas dugnader. Bjørn satt 

også mange år i Hovedstyret.  

Medlemsantall:  

Totalt antall medlemmer per. 27.04.2021: 631 

Til sammenligning hadde vi 578 medlemmer på samme tid i fjor, så til tross for corona har vi 

hatt medlemsvekst! 

Det ble gjort en stor ryddeprosess i fjor, og dette har blitt vedlikeholdt. Medlemsveksten 

skyldes mest sannsynlig at utvalgene har blitt flinkere til å få registrert inn nye medlemmer og 

unger som er med å trener men som ikke har stått som medlem,   

Økonomi:  

Hovedstyret har det økonomiske ansvaret for klubben, herunder også alle utvalg. Regnskapet 
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er revidert og er tilgjengelig under årsmøtet slik at det kan studeres i detalj.  Regnskapet blir 

gjennomgått under årsmøtet.  

Gjøvik skiklubb har en meget solid økonomi. Dette sikrer drift, og klubben har også gitt 

mulighet for påbygg av heishus / klubbhus i Hovde. Nå har klubben fått sitt eget lokale, i 

tillegg er kjøkken oppgradert og vi har fått garage for scooter og lagerrom for utstyr 

Hovedlagets økonomi: 

  

  

  Budsjett 
2020 

Regnskap 
pr.31.12.2020 

Inntekter 412 000 522 386 

Kostnader 618 905 111 502 

Sum finans -2000 -1805 

Årsresultat -204 905 412 689 

    

Hovedlaget har ingen sponsorinntekter, inntektene kommer fra medlemskontingent og ulike 

tilskudd.  

Klubben har søkt og også fått midler på Coronapakke 1 (bortfall av inntekt for arrangement), 

Coronapakke 2 (bortfall inntekt heisdrift) og Coronapakke 3 (bortfall inntekt fra dugnad).  

På grunn av COVID-19 har aktivtetsnivået vært lavt, og dermed også lave kostnader, mens 

inntektene er behold. 

Informasjonskanaler:  
Hovedstyrets informasjonskanal er klubbens hjemmeside. Utvalgene benytter i tillegg sosiale 

medier.  

Sportslig aktivitet:  

COVID-19 pandemien har lagt en stor demper på den sportslige aktiveten denne sesongen. 

Ingvild Flugstad Østberg har vært skadet hele denne sesongen, men vi håper å se henne 

tilbake til vinteren om OL i Beijing! Vi har også flere unge lovende i langrenn. I alpint har vi 

ikke hatt FIS-løpere denne sesongen. 

Korona-pandemi /COVID-19 

Sesongen 2020/2021 fortsatte slik forrige sesong sluttet. Det har vært svært utfordrende å 

holde aktiviteten i gang, men med kreative trenere har man klart å få til treninger og samtidig 

hensyntatt smittevernregler. Både alpint og langrenn fikk arrangert og deltatt i noen lokale 

renn, men det ble ingen nasjonale renn for aldersbestemte klasser, og heller ingen 

Hovedlandsrenn. 

Det blir en viktig oppgave for klubb, krets og forbund å starte opp for fullt igjen til høsten når 

alle er blitt vaksinert og COVID-19 restriksjonene forhåpentligvis kan fjernes. 
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Gjøvik 11.05.2021 

Pål Vist 

Leder  

ÅRSMELDING 
Gjøvik Skiklubb Langrenn 

2021 

 
 
Utvalget har bestått av følgende: 
 
Elling Langedal   leder 
Morten Stikkbakke   Økonomisk ansvarlig 
Rune Sagstuen   Anleggsansvarlig 
Ingerid G. Lunde   Arrangementsansvarlig 
Kristin Asplin Gauslaa  Sekretær 
Frida Bekkelund                                   Styremedlem 
 
Eivind Flugstad Østberg var valgt inn som sportslig leder, men trakk seg tidlig på høsten. 
Øistein Lunde hjalp til med oppfølging av treningsgrupper og annet innen 
ansvarsområdet til sportslig leder gjennom sesongen.  
 
Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter. 
 
Sport: 
Sesongen 2021 er over og ble en svært amputert skisesong da idretten sammen med det 
meste ellers i samfunnet, måtte drive under svært strenge restriksjoner.  
 
Ingvild Flugstad Østberg fikk et nytt tretthetsbrudd i foten, og tidlig på høsten ble det 
klart at hun ikke kom til å konkurrere denne sesongen. Kroppen var ikke i balanse og i 
samarbeid med helsetemaet på landslaget ble denne avgjørelsen tatt. Dermed gikk VM i 
Oberstdorf fløyten, men Ingvild har holdt motet oppe og har i skrivende stund planer om 
å være tilbake i løpet neste sesong. 
 
Det ble bare tre litt amputerte norgescuphelger for senior og NM del 1 ble avholdt, 
resten ble avlyst. Våre seniorer Susan Sagstuen, Tuva Bakkemo har oppnådd gode 
resultater som lover godt for kommende sesonger. Førsteårssenior Arngrim 
Sørumshaugen har vist at han han noe å fare med i sprint.  
For juniorene har sesongen blitt svært amputert. Alle norgescuprenn ble avlyst, 
likeledes NM. Dette har vært krevende for motivasjonen, men utøverne har hatt gode 
treningsmuligheter i teamene sine. 
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Heller ikke Hovedlandsrennet eller Ungdommens Holmenkollrenn ble arrangert, så 
utøverne i aldersbestemte klasser under 17 år, fikk bare muligheten til å konkurrere i 
enkelte renn på lokalplanet. Alle kretscuper ble avlyst. 
 
 
Turrenngruppa har kunnet drive sitt treningsarbeid, men nesten alle turrenn har blitt 
avlyst 
 
Damegruppa har hatt god aktivitet og godt frammøte også i denne sesongen. Ansvaret 
for gruppa har Erna Nyborg Owren. 
 
Samlinger: 
En nærsamling 15-16 ble gjennomført for GTL-rekrutt, men snøsamling i klubben ble 
avlyst og ellers har det aller meste på tvers av klubber og kommunegrenser blitt avlyst. 
 
Klubbens treninger i treningsgruppene fra 16 år og nedover, har vært gjennomført hele 
vegen. Det har vært restriksjoner i form av antall og avstand som har variert gjennom 
sesongen, men trenerne har vært flinke til å finne løsninger og treningstilbudet har vært 
godt. 
 
 
 
 
Økonomi/markedsarbeid: 
Langrennsutvalget har en sunn økonomi.  Vi endte opp med et solid overskudd. Dette ble 
en del større enn budsjettert fordi aktiviteten sportslig ble mye lavere enn i en vanlig 
sesong. Vi har investert i nytt tidtakersystem fra Emit, og dette har etter en sesongs 
erfaring, vært en god investering. 
Vi var også heldige i markedsarbeidet og klarte å knytte til oss to nye større 
samarbeidspartnere med tre-årsavtaler, samt at de fleste eldre ble med videre. 
 
 
Anlegg: 
Vi har i løpet av sesongen skiftet ut en del stolper og fått montert en del nye LED- 
armaturer på stadion. Dette arbeidet må fortsette til hele stadionområdet har fått 
oppdatert belysning. 
 
 
Arrangement: 
Øverbyrennet på rulleski ble gjennomført som rulleskistafett 26. august. Dette var en ny 
rennform og ble vellykket. 
 
Det er gjennomført 10 klubbrennkvelder i vinter. Det ble til sammen 9 renn for 8 år og 
eldre og 8 renn for 7 år og yngre. 
Madshus Skimaraton: Turrennet som var terminfestet til 21. februar, kunne i år ikke 
arrangeres p.g.a. smittevernreglene i forbindelsene med Covid-19. 
 
Øverbystafetten : Skulle blitt arrangert tirsdag 17.mars. Det ble først flyttet til lørdag 21. 
mars for å kunne arrangeres i to puljer. Dette ga ikke lokalt smittenivå anledning til, så 
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vi prøvde å arrangere en stafett for klubbene innenfor kommunen onsdag 24., men 
smitteutviklingen i Gjøvikregionen satte også en stopper for den. En stor jobb hadde 
blitt gjort på forhånd av arrangementsansvarlig, Frida med ansvar for funksjonærer og 
hos tidtakerne våre. 
 
Premieutdeling for klubbrenn og klubbmesterskap ble avholdt utendørs på Øverby 
onsdag 5. mai i to omganger. Det var godt oppmøte, og vi er godt fornøyde med at vi 
klarte å gjennomføre dette på en forsvarlig måte. 
 
 
Informasjon/PR-arbeid: 
Covid-19 ga oss ikke anledning til å invitere bl.a. våre samarbeidspartnere til 
arrangementer og samlinger dessverre.  
 
Langrennsutvalget vil benytt anledningen til å takke alle våre sponsorer og 
samarbeidspartnere. 
 
Vi ønsker også å takke kommunens løypekjører Arvid Viberg for godt samarbeid og gode 
løyper. 
 
Framtida: 
 Ski NM skal arrangeres på Gjøvik i 2023. Vind IL fikk tildelt mesterskapet i vinter og vi 
tror dette gir mye motivasjon til utøvere som vil være aktuelle deltakere der. Neste 
sesong kan Gjøvik Skiklubb ha 6-7 seniorer som satser knallhardt på langrenn, og mange 
juniorer bak der igjen. Det er en del tynnere i aldersgruppene under, så vi håper neste 
sesong kan gi oss muligheten til å stimulere alle disse til å ha det morsomt med 
skiidretten i mange år framover.   
 
 
 
 
Gjøvik 9. mai 2021 
 
 
 
 
Elling Langedal 
Leder Langrennsutvalget 
Oppdaters 
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ÅRSMELDING 
Gjøvik Skiklubb Skiskyting 

2021 
 
Oppdateres 
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Årsrapport alpinutvalget Gjøvik Skiklubb sesongen 2020 - 2021 
  
 
Styret har bestått av: 
 
Frode Flåm 
Mari Jeppestøl 
Morten Engen 
Roger Sølvsberg 
Sondre Landmark  
Tord Linnerud 
Trond Skjøld 
  
 
Sportslig 
 
Klubben har denne sesongen hatt rundt 80 aktive løpere. 
  
Treningsgruppene 
U8 Trener Lars Elton Myhre 
U10 Trener Ales Crnko 
U12 - U14 Trenere Maren Skjøld, Frode Flåm og Sondre Landmark 
U16 Trener Frode Flåm 
SkiFun Ansvarlig Camilla Berger 
  
Treninger 
Vi har etter beste evne trent barmark i vår og høst etter til enhver tid gjeldene koronaveileder. 
Kun trent barmark ute med hensyn til korona. 
I vinter har vi i stor grad fått gjennomført den treningen vi har planlagt når det ble snø i 
Hovdebakken. 
  
Gjøvik Skiklubb hadde ingen aktive FIS løpere denne sesongen. 
  
Sportslig resultater 
Det har dessverre blitt avlyst mange renn og samlinger på grunn av korona. Men to renn i Kvitfjell før 
jul, to renn på Hafjell og Kikkan i Hovde har vi fått deltatt på. Kun kretsrenn har vært mulig å 
gjennomføre. 
  
Amalie Skottun Flåm har utmerket seg med solid kjøring i hele vinter og ble kretsmester i både SL og 
SSL.  
Ellers er det meget solid kjøring i alle treningsgrupper og Gjøvik Skiklubb gjør seg bemerket på renn 
og samlinger. 
  
Rekruttering 
Det har dessverre ikke vært arrangert skiskole på grunn av korona. 
Svak nedgang, men vi er fornøyd med lite frafall det siste året. 
  
Arrangement 
Årets Kikkan renn ble arrangert 27. februar i Hovdebakken. 
Under topp forhold ble dette knirkefritt gjennomført med god deltagelse. 
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Drift 
Bakken ble åpnet for publikum 16. januar, noe senere enn de forrige sesongene. Dette 
skyldes mildvær, slik at effektiv snøproduksjon ble vanskelig. Snøproduksjonsteamet 
har blitt en robust dugnadsgjeng ledet av Håvard Hammerstad. Bakken hadde gode 
forhold hele sesongen til vi hadde siste åpne dag 3. april. Det ble gjennomført noen 
interne treninger for klubben før og etter de formelle åpningsdatoene.  
Bakken har fått oppgradert sanitetsutstyret med blant annet ny båre, og det har blitt 
gjennomført en fullskala redningsøvelse med Røde Kors ledet av AMK. Vi har hatt noen 
benbrudd i bakken denne sesongen, og dette har blitt håndtert på en meget god måte.  
Når det gjelder økonomien for 20/21 har vi fra og med denne sesongen kuttet ut kontanter. 
Alle innbetalinger har skjedd via iZettle, Vipps eller Spond. Vi har omsatt for ca. 530 000 NOK 
når det gjelder treningsavgifter og salg av heiskort. Det har ikke vært kiosksalg pga. korona.  
På kostnadssiden så er vi i ferd med å avslutte utvidelsen av klubbhuset. Vi fikk inn forskudd 
av Sparebankstiftelsen DnB og på spillemidler, så vi har greid å holde bra likviditet gjennom 
prosjektet. 
Pga. korona måtte vi stenge ned bakken tidlig i sesongen 2019/20. Vi fikk i denne 
sesongen dekket 70% av estimert overskudd fra forrige sesong fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet. Vi fikk ikke gjennomført dugnad på Marken eller bruktskisalg 20/21 
sesongen. 70% av estimert overskudd fikk vi også her dekket via stønad.  
 
Prosjekter og utvikling 
 
Utvidelse av klubbhuset er nesten ferdigstilt. Det har blitt satt opp et tilbygg som 
inneholder klubbrom i 2.etg, garasje og smørebod i 1.etg. Det er montert nytt 
ventilasjonsanlegg for bygget, nytt online låsesystem, nytt storkjøkken, ny belysning i 
2.etg, nytt dekke på gulv i 2.etg, nye varmekabler og panelovner i 2.etg og rommene er 
malt i fine og trendriktige farger.  
Det er også nye møbler i 2.etg og det er klargjort for timingutstyr i begge rom i 2.etg, 
klargjort for lydtilkobling i klubbrom og klargjort for tilkobling av tv/prosjektor i 
klubbrom.  
 
Det har blitt ført frem fiber til bygget med tilhørende nettverk inne i klubbhuset. I den 
forbindelse er det også innført nytt kassasystem for betaling med kort og vipps. 
 
I garasjen er det blitt satt inn motorisert port for lett inn/utkjøring av scooter og annet 
plasskrevende utstyr. Av tekniske installasjoner er det montert luftavsug som er 
fuktstyrt og ekstra varme i form av varmevifte for tørking av slanger etter 
snøproduksjon. 
Garasjen vil også fungere som oppbevaring av slanger til snøproduksjon og porter for de 
aktive utøverne. 
 
Smøreboden inneholder smørebenk og oppbevaring av utstyr for de aktive utøverne. 
Det er også installert avsug som kan nyttes ved smøring/prepping av ski.  
 
I treningsbakken er det satt opp 2 stk nye lysmaster, samt tilkoblet 2 stk eksisterende 
master. Det er også montert 1 stk ny LED-lyskaster i nederste lysmast i heistrasé for 
opplysning av sletta og tilkoblet lamper oppover i heistrasé, som ikke har vært i 
funksjon siden de ble montert. 
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I området rundt startbu og pumpehus på toppen av bakken er det pukket opp og startbu 
har blitt rettet opp og fastmontert. 
Det har blitt gjort en god jobb med utskifting av diverse deler på heisen før sesongstart. 
Dette har resultert i en god drift gjennom hele vinteren. Kjetil Pålsrud har sørget for at 
heisen har fungert meget bra, tatt heisens alder i betraktning. Det jobbes med at Kjetil 
blir den sertifiserte driftssjefen i Hovdebakken. Årets sesong har allikevel tæret på 
heisen vår, slik at nye reparasjoner og modifikasjoner må gjøres før neste sesong. Samlet 
sett er nyinstallasjonene og arbeidet som er lagt ned i anlegget vårt, gitt et høyt 
kvalitetsløft! 
Bjørn Skare gikk dessverre bort i høst. Vi er svært takknemlige for alt arbeid han har 
lagt ned i bakken over en veldig lang tidsperiode. Det merkes at han ikke er med oss i 
bakken lengre og han er dypt savnet.  
 
 

 
/ Roger Sølvsberg 
 
 
 
 
Styrets forslag til vedtak: Årsrapport for klubben tas til etterretning 
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Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
 
Styrets forslag til vedtak: Regnskap for Gjøvik Skiklubb godkjennes 

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker  
Det er ikke kommet inn skaer til styret innen fristen 

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent 
Medlemskontingenter er per i dag:  
Støttemedlem: 100  
Enkeltmedlem: 300 
Familiemedlem: 500 
 
Styrets forslag til vedtak: Medlemskontingent for neste år endres ikke 
 
 

Sak 8: Fastsettelse av treningsavgifter 
 
Styrets forslag til vedtak:  Utvalgene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter 
 
 

Sak 9: Budsjett 
 
Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2020  godkjennes 

Sak 10: Valg 
Valgkomitéen fremlegger sitt forslag 

 


