ÅRSBERETNING FOR EGGEDAL IDRETTSLAG 2019.

Hovedstyret:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Øystein Frøvold
Tone Besserud
Gunbjørn Vidvei
Lillian Holm

Ledere av gruppene:
Langrenn:
Hopp/ kombinert:
Ballgruppa:
Mosjon:
Kung Fu:
Alpint/snowboard:

Anne Kristi Marken
Torbjørn Aalien
Helge Jakob Hollerud
Bjørn Kaugerud
Merete Bjørnsrud
Ingen aktivitet.

Styremøter: Det er blitt avholdt 7 styremøter og behandlet 26 saker. Den 09.09.19 ble det
avholdt et ekstraordinært årsmøte der agendaen for møte var innkjøp av ny tråkkemaskin.
Medlemmer: Det har vært totalt
Valgkomite:

396

antall medlemmer.

Nils Aasand og Frode Borge

Dugnad/ aktivitet: Det er stor dugnad og aktivitet på det årlige Holmvassløpet. Dette ble i
2019 arrangert for 44 gang, med 1707 deltagere. Det er nå hovedlaget som har tatt over
planleggingen og arrangeringen av løpet etter at mosjonsgruppa har hatt ansvaret i mange
år.
Det er i løpet av dette året innkjøpt ny tråkkemaskin med sporfres, den gamle
tråkkemaskinen er blitt solgt. Det er i samarbeid med skolen og barnehagen innkjøpt nytt
utstyr til gymsalen som skal kunne brukes av alle. Lagerrommet ved gymsalen har fått et lite
løft for å kunne gi mer plass og oversikt over utstyret. Det er utarbeidet en fremdriftsplan for
anlegget vårt og første post på denne er oppsetting av ballnett ned mot elva. Det er også
utarbeidet en plan for utbedring og oppgradering av 2 km.
Gruppene står selv for alt opplegg i forbindelse med treninger, arrangement og renn/
konkurranser. Det blir hvert år lagt ned et enormt arbeid i forbindelse med dette, tusen takk
til alle!!!
Sponsorer: Sparebank 1, Color line, Strand og Enger Anlegg AS, Spar Eggedal Handelslag,
Sigdal kjøkken, Kaugerud Transport, XL Bygg Eggedal Sag AS, Sole AS, Blink Hus Sigdal AS,
Jellum Installasjon, Besserud Hytteconsult AS, Trollbua Eggedal AS og Nyg Reklame AS.

Kort resyme fra gruppenes årsberetninger.
Ballgruppa: Gruppa har hatt 40 spillere fordelt på 4 lag i 2019. G 7 , G 8, J 10 og G 13.
Trenere har vært: Kjell Ivar Ødegård, Anders Karlsen, Fredrik Aalien, Vegard Strandbråten,
Morten Strandbråten, Helge Jakob Hollerud, Tone Beathe Benth og Helene K. Biksrud. Alle
lagene har spilt hjemme/ bortekamper etter oppsett fra Buskerud fotballkrets. Simoacupen
ble arrangert i Eggedal i september, og det var et veldig bra arrangement. Ca 120 spiller fra
15 lag stilte opp på en veldig vellykket cup i Eggedal. De 3 minste lagene stilte på
Åmotsentercupen.
Langrenn: Gruppa har 27 aktive barn på trening, av disse så har det vært ca 9-14 utøvere
som har deltatt på ulike skirenn og stafetter. Trenere: May Britt Aalien, Trude Aalien, Anne
Kristi Marken. Irene Wærsted har bidratt ved behov. 5. jan. ble det arrangert Eggedalsrenn
125 års jubileum sparebank 1 cup med 220 deltakere. 10. mars arrangerte vi
Sigdalsmesterskap i langrenn klassisk med 48 deltagere. Arrangert skiavslutning med
kveldsmat og premiering sammen med hoppgruppa mandag 4. mars. Langrennsgruppa har
arrangert tur til Gaustadtoppen 28 deltagere fra 3.-25 . august med overnatting på hytter på
Gautstadblikk. Skisamling på Ål i 8-10 november med 23 aktive utøvere. Lørdag 21.
desember 2019 arrangerte vi nok en gang Eggedalsrennet Sparebank 1 cup renn nr. 2 denne
sesongen med ca. 210 deltakere.
Hopp/ kombinert: 6 aktive hoppere i sesongen 2019. De deltok på hopprenn i Vikersund.
Hoppgruppa arrangerte hoppkarusell og klubbrenn. Trente inne til det kom snø. Trent i
Vikersund og Eggedal da det var nok snø i bakkene. Trenere: Torbjørn og Fredrik Aalien.
Hadde ved- dugnad våren 2019.
Mosjon: Toppturer, det har vært bøker på følgende topper i år: Madonnaen,
Drotningutunatten, Haglebunatten, Høgevarde, Gråfjell og Middagsfjell. I tillegg til bøkene så
er toppene registrert på Georeg. Vi har også Ranten, Toskardsfjellet, Skinnatten,
Bergshammaren, Lia og Nedalsfjellet (De to siste er topper for Stjerna idrettslag) registrert
inn på Georeg. Totalt 66 brukere er registrert inne på Georeg. Det har også i år vært
gjennomført turorientering med 31 konvolutter solgt og 23 deltakere som registrerte seg på
nettet. Nattvandringen til madonnaen som ble arrangert for første gang i 2018, ble
dessverre i år avlyst på grunn av snø.
Kung Fu: En gruppe med 15 utøvere fra 10 år og oppover. Det ble tatt inn 5 rekrutter i løpet
av høsten. 11. februar var det gradering i Eggedal, 7 stk. graderte til høyere belte.
Sommerleir i Oslo fra 14 – 16 juni, 9 utøvere som dro og alle i gruppa klarte høyere belte.
Gruppa har vært med på SUP padling i regi av Sigdal aktiv og Leirdueskyting på Hertåtangen.
Trener er Bjørn Lien
Alpint:

Ingen aktivitet.

Eggedal 13. april 2020

Lillian Holm, sekretær

