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Utkast til Årsberetning sesongen 2016 /2017 for IL Bever`n langrenn 

 
Økonomi og regnskap 

IL Bevern Langrenn har for regnskapsåret 2016 hatt driftsinntekter på kr 160 784 og utgifter på kr 159 

273, kroner og avslutter regnskapet med et overskudd på kr 1 511,-. Pr 31.12.2016 er det 98 323,88 

kroner innestående på konto. 

 

Selv om årsregnskapet dekker perioden 1.1.2016-31.12.2016 dekker årsberetningen perioden fra 

fjorårets årsmøte 22.03.2016 og frem til årets årsmøte 22.03.2017. 

 

IL Bevern Langrenn går med et lite overskudd for 2016. Vi hadde budsjettert med et underskudd på 

37 350 kr, men på grunn av mindre aktivitet med bl.a. bortfall av Naterudsamlingen, går regnskapet 

med et lite overskudd. 

 

Aktiviteter 

Det har vært god aktivitet i langrennsgruppa også i sesongen 2016/17. Vi har gjennomført terrengløp 

og miljøsamling på Geilo med over 90 deltakere. 

 

Vi har hatt snø på stadion siden november, og de yngste gruppene har i hovedsak vært der.  For de 

eldre gruppene har vi vært avhengige av å ha de fleste av våre skitreninger på andre arenaer, 

Stevningsmogen og Heistadmoen. På grunn av mildvær ble snøproduksjonen for foreldre avlyst på 

Heistadmoen. 

Vi har hatt et godt samarbeid med Svene IL og IL Skrim i forhold til treningsarena.  Vi har denne 

sesongen ikke hatt en eneste tirsdagstrening for alle grupper i Bevergrenda. Barmarkstreningene har 

derimot gått som normalt og har fungert godt. Selv om vi har hatt god aktivitet og gode prestasjoner 

blant de eldste utøverne, ser vi at vi denne sesongen har hatt færre aktive utøvere i de yngste 

klassene.  Vi registrerer at gruppen av yngre utøvere er redusert i forhold til starten på sesongen. 

Årets sesong hadde en trøblete start grunnet konflikt i 15+ gruppa.  Det ble lagt ned mye ressurser i å 

løse denne med bl. a. vedtak om oppretting av satsningsgruppe. Langrennstyret satte 2 

forutsetninger for en slik gruppe og det var den skulle være åpen for alle samt at deltakere måtte 

møte opp på fellestreningene.  Det ble ikke enighet om dette og det endte med at 6 utøvere meldte 

seg ut av Langrennsgruppa. Dette var beklagelig. 

Det er derfor svært gledelig at 15+ fortsatt er den største gruppa med opp mot 30 utøvere på trening. 

Det rapporteres om et meget bra treningsmiljø og utøvere som har fått «ny giv». 

I forhold til trenersituasjonen ble ungdomsprosjektet startet med 13 ungdomstrenere fra 15-19 år. 

Flere av disse går på Idrettslinja på Kongsberg. Dette ungdomsprosjektet har vakt mye positiv omtale 

blant annet fra Buskerud Idrettskrets. Det viktigste er allikevel at de yngre utøverne våre setter stor 

pris på sine ungdomstrenere. 

3 av våre utøvere har også vært representert på Team Drammen, et team som styres av foreldre/en 

ressursgruppe, og som får noe tilskudd fra kretsen i tillegg til egenfinansiering. Formålet med dette 

initiativet er å heve det generelle langrennsnivået i nedre del av skikretsen. Janne Dugstad har vært 

vår kontaktperson inn i dette. Line og Eirik Dugstad og Aurora Moholth er med i Team Drammen. 
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Ved utgangen av mars 2017 teller vi 99 aktive utøvere. 

0-5 år 1 

6-12 år 40 

13-19 år 53 

20-25 år 3 

26 år+ 2 

 

 

Vi har samarbeidet med IL Skrim denne sesongen om Kongsberg Skifestival. Vi har invitert IL Skrim på 

terrengløp i høst og ble invitert fra IL Skrim på små testrenn.  Det har også blitt gjennomført 

teknikksamlinger i Holmenkollen med Audun Svartedal som trener.  

 

Langrennsgruppa hevder seg bra både når det gjelder bredde og enkeltresultater.  Det er en del 

Bevernløpere som deltar på kretsrenn og landsrenn, men det er ønskelig med større deltakelse.  

Denne sesongen har det imidlertid vært veldig bra deltakelse på Ringkollstafetten og sprintstafetten 

under Eiker Skifestival. For å øke deltakelsen ytterligere i krets og landsrenn har styret plukket ut noen 

renn som er blitt klassifisert som ”fokusrenn” for alle alderstrinn i tillegg til Kongsbergkarusellen (4 

løp) og Sparebank1 karusellen (3 løp) i regi av IL Skrim (fom 5 år tom 16 år).   

 

 

Oversikt over antall deltakere fra Bevern på ”fokusrenn” i sesongen 2016/2017: 

 

 

 

 

 

 

 

I årets Kongsbergkarusell har 63 Bevernløpere deltatt. I Sparebank1 karusellen i regi av IL Skrim (fom 

5 år tom 16 år), har 20 deltatt.   

 

 

 

Dato Sted Stilart Antall Bevere 

(forrige sesong parentes) 

29.12.16 Romjulsrennet (Svene)   31 (40) 

28.01.17 KM, Hemsedal klassisk 8   (16) 

29.01.17 KM, Hemsedal Fristil  9  (17) 

25.02.17 Kongsbergskifestival Klassisk 23 (50) 

26.02.17 Kongsbergskifestival Fristil 25 (stafett i 2016) 

30.12.16 Ringkollstafetten (KM) Klassisk 5 av 3 stk lag (avlyst i 2015) 

09.02.17 Eiker Skifestival Sprintstafett 15 lag (21 lag) 

11.02.16 Eiker Skifestival Skiathlon 17  (14) 

12.02.16 Eiker Skifestival Klassisk 11 (13) 
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I tillegg har følgende renn vært prioriterte renn for de som er 13 år (2001) og eldre: 

Dato Sted Stilart Antall Bevere 

(forrige sesong parentes) 

19.03.16 Beiarrennet, Bromma Fristil  (6) 

08.04-09.03.17 Geilo skifestival Fristil/klassisk  

17.03.17 Brommasprinten, bromma klassisk 8(2) 

18.02-19.02.17 Ungdommens Holmenkollrenn 13-

14 år 

Klassisk 

Fristil 

0 (4 ) 

0(7 ) 

03.03-05.03.17 Hovedlandsrennet 15-16 år, Fauske Klassisk  

Prolog/sprint/fristil 

Skicross 

Stafett 

 5 (9) totalt  

12.03.17 Ungdomsbirken 12+ Klassisk 5(7) 

10-12.03-16 Junior NM, Harstad Klassisk  

Sprint 

Fristil  

Stafett 

3 totalt 

 

 

 

Følgende tabell viser en oversikt over plasseringer i kretsens Sparebank1 Cup for 13+. De 10 beste 

under 16 og de 3 beste over 16 (får pengepremie). Status per 17.03.17 etter 3 renn. 

 

 

Navn Klasse Antall poeng Plassering 

Konstanse Moholt J14 32 15 

Mats Dugstad G15 135 5 

Silje Holm Johannesen J16 145 3 

Kathinka Rogstad J17 32 11 

Eirik Dugstad G17 156 2 

Aurora Moholt K18 220 1 

Line Dugstad K19/20 200 1 

 

 

Se vedlegg 1 for pallplasseringer i mesterskap for gruppen 13+. 
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Oversikt over trenere i de ulike gruppene: 

 

 

Gruppe 6-8 år 

Trener: Damien Renard  

Hjelpetrener Ungdomsprosjektet: Sarah Wøllo, Olav K. Lund, Mats Dugstad 

 

Gruppe 9-10 år 

Hovedtrener: Line Dugstad(Idrettslinja, Kongsberg vgs)  

Hjelpetrenere Ungdomsprosjekt: Kjersti Tønnesen Berstøl, Iduun Haavengen, Peder Kjørsvik 

 

Gruppe 11-12 år 

Hovedtrener: Ingvar Grøtberg /Espen Røste 

Hjelpetrener Ungdomsprosjekt: Helene Eger, Marlin Haavengen, Kathinka Rogstad 

 

Gruppe 13-14 år 

Hovedtrener: Bjørn Johannesen 

Hjelpetrener Ungdomsprosjekt: Eirik Dugstad, Anne Eiken 

 

 

Gruppe 15+ 

Hovedtrener: Thor Dugstad og Ingrid Kvistad 

Lagledere: Janne Dugstad og Lene Flesseberg 
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Arrangementer   

 

 Ca 90 deltagere var med på årets Miljøtur til Geilo helgen 4.-6. november 2016. Nok snø og 

hyggelige skientusiaster gjorde Miljøhelga til en hyggelig opplevelse også denne sesongen. 

Ny miljøtur er booket 3.11.17-5.11.17 

 1 terrengløp ble arrangert høsten 16 for aktive deltakere i Bever’n og deres foreldre. Efteløt 

og Skrim var også inviterte og deltok med noen få deltakere. 

o 25.10.17. 47 deltakere 

 Julesprintstafett ble arrangert med stor suksess. 

 Kongsberg Skifestival arrangerte vi også i år sammen med Skrim IL. Bevern hadde 

hovedansvar for friteknikk søndag 26.2.17. Vi hadde 250 deltakere mot 233 året før. Klassisstil 

med IL Skrim som hovedarrangør hadde 193 deltakere. 

 Klubbmesterskapet/Kongsbergmesterskapet ble arrangert 07.03.16 på Heistadmoen.  

 Sesongavslutning skal avholdes i Langrennsgruppa 25.04.17. 
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Styret  

Leder    Hans Otto Øverby 

Nestleder   Marita Gudmudsen Solheim 

Kasserer   Øyvind Eidsmoen 

Sekretær   Kjersti Flogeland 

Styremedlem   Maris Kuuda 

 

Arnt-Ove Pettersen fratrådte styret høst 2016  

 

Geir Klevstad har vært treningskoordinator og leder for ungdomsprosjektet 

Marita Gudmudsen Solheim har representert Langrennsgruppa i hovedstyret. 

Kjersti Flogeland/Geir Klevstad har hatt ansvar for bestilling av treningsdresser og miljøsamling på 

Geilo. 

Janne Dugstad har vært Beverns representant i Team Drammen. 

Elin Øverby har vært leder av kjøkkengruppa. 

Det er avholdt 7 styremøter i sesongen 2016/2017. 

 

Styret vil benytte anledningen til å takke foreldre og foresatte for god innsats i forbindelse med alle 

våre arrangementer og dugnader. Styret vil også takke trenere med ungdomstrenere og oppmenn for 

strålende innsats i en krevende sesong. 

Styret vil også takke våre generalsponsorer Kongsberg Gruppen samt de øvrige sponsorene 

Intersport, REMA1000, BMO Entreprenør, Forenede Montører og GKN Aerospace. 

 

 

 

22.03.2017      Vedlegg:    

Styret i IL Bevern Langrenn      
1. Resultater i mesterskap  3. Regnskap 

2. Tidtakerutstyr    


