Årsberetning - Oddersjaa langrenn 2015
Årsberetningen gjelder for kalenderåret 2015, og ikke skisesongene.
Styret i langrennsgruppa ble valgt på årsmøte 9. mars 2015.
Styret ha bestått av følgende personer:








Synnøve Spinnangr- leder- gjenvalgt for minst 1 år
Solveig Roland Svendsberget- gjenvalgt for minst 1 år
Cecilie Bersaas- nyvalgt for minst 2 år
Christina White- nyvalgt for minst 2 år
Espen Johan Olsen- gjenvalgt for minst 1 år
Arnstein Frikstad- gjenvalgt for minst 1 år
samt 2 utøverrepresentanter:
Jørgen Haraldstad Heier og Mathias Elieson, som ble byttet ut med Kristine Amundsen og
Tobias Stokkeland i løpet av året.

Økonomi og regnskap funksjonen er tatt ut av styret, og regnskap ivaretas av regnskapsfirma
"iRegnskap" og frivillig Kristin Ilebekk Olsen. Kristin har bedt om avløsning fra denne funksjonen, men
styret har ikke klart å finne noen til å overta.
Styret har hatt følgende ansvarsfordeling, og oppgavene er utført sammen med foreldregrupper
oppsatt i aktivitetsplan.
Cecilie/Solveig
Arr. rundt ulike renn:
Oddersjaa
KM
Åpningsrenn
Jentesamling- sone
Overnattinger til ulike renn

Søke om øk. Støtte fra ulike
ordninger
Søke om støtte til
sonesamlinger fra
langrennskomiteen i kretsen

Påse at planlegging settes i
gang ift.
Skuggenatten
Gautefall
Snøsamling
Utarbeide liste over
rennansvarlig til renn vi
prioriteter

Christina/
Arnstein
Overordnet ansvar for at det
er et godt treningstilbud for
yngre og eldre

Espen

Leder

Utøverrepr.

Rulleskiskole

Arr. rundt:
Blink
Hovdentour
Haukelirennet

Smørekurs for de
yngste

Overordnet ansvar for at det
er trenere og at de har
treneravtaler

Skiskole

Medlemsregister
FIS- register
Lisens sammen med Heier

Utøvermøter for den
eldre gruppa?

Utøveravtaler for jr./sr.

Smørekurs for eldre

Økonomi

Organisere rundt:
Hovedlandsrenn
JrNM,SrNM, Ungdommens
Holmenkollrenn
Ungdomsbirken
Kontakt med foreldrekontakt:
Turid Kvaløy

Telenorkarusellen

Sonesamarbeid

Lage klubb- oversikt/statistikk
over resultater fra større renn.

Dugnad på Sandripkioskbemanning
Vask av klubbhuset

Kretslaget

Treningsfasiliteter/sikkerhet i
løypa

Informasjon på
hjemmesider og facebook.

Påse at planlegging settes i
gang ift.
treningssamling for 8-12 år

Borgertog

Innkalling til styremøter
Hovedstyre
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TRENERKOORDINATORER
Frem til april 15 hadde Per Thomas Skaanes denne rollen for 8-12 år og Jarle Ausland for 13 år og
eldre.
Da sesong 2015/16 startet i mai ble Magne Dølemo koordinator for 8-12 årsgruppa.
Arnstein Frikstad har sammen med Morten Elieson og Ole Endrè Kallhovd koordinert treningen og
trenerne for 13 år og eldre.
ANDRE VERV
Kai Stokkeland har hatt ansvaret for hjemmesiden. Han og Kristin Ilebekk Olsen har også hatt ansvar
for konvertering over til nytt medlemsregister- system for hele klubben.
Synnøve Spinnangr har sittet i hovedstyret på vegne av langrennsgruppa, og representerte sone sør i
skikretsens langrennskomiteen frem til mai- 15. Etter det har Nils Vidar Stray hatt dette vervet.
Videre ble det i august- 15 startet et samarbeid med Birkenes, Torridal og Frolands skiskyttergrupper
for å sammen arrangere Sommerskifestivalen Fullt Hus, sommeren 2016. I arbeidsgruppen har både
Tor Mjaaland, Nils Vidar Stray og Synnøve Spinnangr deltatt.
Våren 2015 tok Oddersjaa initiativ til et sonesamarbeid med Vindbjart og Otra, og det er gjennomført
4 møter i gruppen, og flere felles arrangementer.
Regionavisen Fædrelandsvennen ønsker at klubber skriver brukerstyrte artikler i ”lokalsporten”, og
dette har blitt levert ved noen arrangement og renn.
ANTALL MEDLEMMER
Pr. 31.12.2015 har langrennsgruppa 249 medlemmer . Dette tallet inneholder både utøvere, foreldre,
trenere, etc.
STYRETS ARBEIDSFORM
Det er avholdt i alt 8 styremøter i perioden, ca. et møte hver måned, samt evalueringsmøter sammen
med trenere 1. gang i halvåret.
Styret har som i 2014, basert arbeidet på en vedtatt aktivitetsplan, og har utfra denne organisert
styremedlemmers funksjoner. Utfra aktivitetsplanen er det også opprettet foreldregrupper som skal
bistå styret ved ulike arrangement, og ta ansvar for noen aktiviteter på egen hånd.
Styret anbefaler å videreføre aktivitetsplanen for 2016, men det er viktig at den brukes aktivt og at
foreldre er kjent med planen og planlegger ift. den slik at de er klare til å gjøre oppgavene på de
tidspunkt de er satt opp. På foreldremøter , epost og hjemmeside må planen gjøres kjent, og dersom
foreldre ikke har anledning til å gjøre oppgaven de er satt opp på, så må de selv skaffe andre.

Årsberetning- langrenn 2015

Side 2

TRENINGER
Treninger har vært organisert og kvalitetssikret av trenerkoordinatorene. Trenerkoordinatorene
rekrutterer og følger opp trenere. Mange av trenerne for de yngste gruppene sluttet etter sesongen
14/15, og det ble rekruttert inn flere nye trenere. Trenerne er rekruttert fra løpere som ikke lenger
trener så aktivt, og det er viktig for klubben å bruke interne krefter på denne måten. På grunn av
anstrengt økonomisk situasjon i langrennsgruppa har det dessverre ikke vært gjennomført noen
opplæringstilbud for dem
Det har vært foreldre tilstede ved noen av treningene for de yngste gruppene, og de har
hovedsakelig ansvar for å veilede og vise til rette nye utøvere når de kommer.
Pga. ønsker som kom frem i foreldremøte i mars-2015, ble det enighet om at treningene fra
oppstarten av sesongen ble delt inn i årsklasse 2003 og eldre, og 2004- 2007 med undergrupper
2006/2007 og 2004/2005.
Gruppene ble imidlertid endret i løpet av høsten til 2002 og eldre hvor noen 2003- ere (13årsklassen) fikk anledning til å trene sammen med den eldste gruppen.
For mange i 13- årsklassen blir treningene for den eldste gruppen for krevende, og det ble vurdert
slik at det for de fleste i denne gruppen er mest hensiktsmessig å trene med gruppen 2004/2005.
Utover å sikre et godt treningstilbud, har styret, som tidligere år, fokusert på fellesaktiviteter og tiltak
som kan bidra til trivsel, trygghet og et godt sosialt miljø. Å utvikle ”klubbfølelsen” er viktig, spesielt
fordi utøverne driver individuell idrett og en kan miste følelsen av å tilhøre en klubb.
Nedenfor følger en oppsummering av aktivitetene som er gjennomført.
Skitrening vinter 2014/2015
Vinteren 2014/15 var det svært lite snø i kystnære strøk, slik det også var vinteren 2013/14. En del
treninger foregikk derfor på barmark, men en del treninger for de eldste utøverne (2001 og eldre) ble
også gjennomført i Jegersberg og på Strai/Sandrip. Informasjon om treningssted og stilart har blitt
lagt ut på hjemmesiden og facebook hver uke, og ikke alle har ment at denne informasjonen har vært
god nok. Det er krevende å drive vinteridrett med snøfattige vintre, og det er viktig å finne
alternative måter å gjennomføre treningen på.
Foreldre er flinke til å stille opp for å bytte på kjøre, slik at en bytter på å kjøre.
For de yngste gruppene ble endel treninger gjennomført på skøyter i Tresse, og noen uttrykte
misnøye med dette, og ønsket heller å kjøre til et sted med snø. Trenerne valgte allikevel å
gjennomføre treninger i nærområdet utfra strategi om at treninger for de yngste gruppene skal være
lett tilgjengelig, og ikke være avhengig av et transportapparat.
Treningssamling for den eldste treningsgruppen
I forbindelse med konkurransen ”Skuggenatten opp” i mai/juni, ble det arrangert treningssamling for
de eldre utøverne (13 år og eldre) på Gautefall. Dette er en populær samling med en ordentlig
styrkeprøve opp fjellet.
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Etter at sonesamarbeidet med Vindbjart og Otra kom i gang, ble det arrangert treningssamling som
et tilbud for den eldste gruppa på Folgefonna fra 10.-13. august. Gruppen kjørte med 2 minibusser og
hadde med trenere fra Vindbjart og Oddersjaa, samt foreldre som bidrog med det praktiske rundt
samlingen.
Treningssamling for de yngste
Det ble gjennomført treningssamling for yngre utøverne (8-12 år) på fredag ettermiddag/kveld og
lørdag en helg i juni, på flerbruksløypa. Samlingen ligger som fast samling på aktivitetsplanen.
Sommerskiskole
For 2001 og eldre arrangeres det ulike regionale og nasjonale sommerskiskoler, og Oddersjaa har
hatt deltakere på sommerskiskolen i Sirdal og på Folgefonna.
Treninger høst 2015
Det kom med helt nye trenere for de yngste gruppene denne høsten: Clemens Müller og Morten
Thorsdalen, i tillegg til trenere som var med i forrige sesong, Ola Ausland og Stian Johan Olsen.
Rulleskitreningene for de yngste gruppene ble gjennomført på flerbruksløypa. For de yngste
gruppene (8-9 år) er det mange deltakere, og foreldrehjelpere er viktige.
De yngste gruppene har tilbud om 2 treningsdager: en på rulleski og en på barmark.
De eldste utøverne trener hovedsakelig utenfor løypa,- både opp Bergtoras vei, inn mot
Eidet/Justvik, fra båthavna i Rona og mot Hamresanden/Lauvåsen. Det er ca. 20- 30 utøvere tilstede
på alle treninger for de eldste gruppene, og 2 trenere er tilstede på hver trening for å gi et
tilfredsstillende tilbud til stor en gruppe med stor aldersforskjell og ferdigheter .
Treningstidene har blitt delt opp for å utnytte kapasiteten best mulig. Treningstidene er tilpasset
treningstider for orientering, slik at langrennsgruppas utøvere, kan delta på orienteringstreninger.
Alle i aldersgruppen 2002/2003 og eldre har fått tilbud om 3 fellestreninger, og en av disse har vært
styrketrening på Spring i Vågsbygd. Det ble høsten- 14 inngått et samarbeid med treningssenteret
SPRING. Denne innebærer at de over 15 år som trener jevnlig får tilbud om gratis treninger. De yngre
ned til 13-årsalderen kan få gratis gruppetilbud om organisert trening sammen med en
trener/foresatt (ikke prioritert i januar- mars)
For tredje gang ble det gjennomført barmarksamling for alle utøvere på Gautefall 9.-11 oktober. Ca
70 påmeldte inkl. foresatte. Samlingen ligger som fast samling på aktivitetsplanen.
Det ble også gjennomført treningssamling på snø for gruppa 2002/2003 og eldre på Rauland i
november. Deltakere gikk også et renn som ble arrangert der.
Som del av sonesamarbeidet ble det 24.-25. oktober gjennomført jentesamling for sonen på
Hamresanden. Samlingen ligger som fast samling på aktivitetsplanen og soneplanen.
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FORELDREMØTER, JUBILEUM, MEDLEMSMØTER
Det ble gjennomført ett felles foreldremøte for alle gruppene med hovedfokus på treningstilbudet i
mars. Resultatet fra møtet ble det jobbet videre med, og det ble utarbeidet en sportslig plan for alle
gruppene i klubben som ble vedtatt i hovedstyret. Denne planen er vedlegg til årsberetning.
Det har også vært invitert til ordinære foreldremøter hvor aktivitetsplan, treningstilbud, trenere,
gjennomføring av arrangement, dugnader ol. har vært presentert og drøftet.
Det er opprettet en egen gruppe av foreldrekontakter som har hatt noen møter.
Oddersjaa var 140 år i 2015, og dette ble markert med jubileumssamling i Klappane 28.4 og på
Klubbhuset/Flerbruksløypa den 29.4. Det ble da utnevnt æresmedlemmer og stort klubbmesterskap i
klubbens 3 idrettsgrener. I november var klubben med og kastet glans over en jubileumsforestilling
for Oscar Wergeland (Oddersjaas grunnlegger) i Kilden.
Før jul hadde vi felles medlemsmøte for alle gruppene i klubben med julegrøt og presentasjon av bla.
Oddersjaas engasjement i Sommerskifestivalen 2016.
SONESAMARBEID
Med bakgrunn i sportslig plan ble det opprettet et sonesamarbeid med Otra og Vindbjart for å øke
aktivitetstilbudet i alle klubbene utenom snøsesongen. For å kunne drive skiidrett, sikre rekruttering
og beholde utøvere på Sørlandet er det viktig at aktivitetene spres utover hele året.
I løpet av vår, sommer og høst ble det etter oppsatt plan arrangert 5 sonesamlinger , 3
rulleskikaruseller samt tilbud om felles treninger.
Samarbeidet er planlagt å fortsette i 2016
TEAM, SKIGYMNAS, KRETSLAG
Nils Herman Stray var tilknyttet Grenland ski frem til juni- 15. Malin Teisrud er videre tilknyttet
Grenland ski.
Marie Frivold er tilknyttet Hovden skigymnas.
Olav Spikkeland, Eirik Frikstad og Rasmus Øslebø er tilknyttet Sirdal ski.
Agder og Rogaland skikrets opprettet i 2014 et kretslag på 15 utøvere for løpere i kretsen som ønsker
et ekstra tilbud, og ikke går på skigymnas. Fra Oddersjaa langrenn deltok for sesongen 14/15, Jørgen
Haraldstad Heier, Ådne Ausland og Mathias Horn Elieson.
For sesongen 15/16 har Oddersjaa fire løpere med på kretslaget; Ådne Ausland, Mathias Horn
Elieson, Ludvig Vartdal og Herman Haavind Høgseth. I 2015 ble det gjennomført 4 treningssamlinger
med kretslaget med til sammen 9 samlingsdøgn på ulike steder i kretsen. Utøvere på kretslaget
forplikter seg til å delta på NC og jr NM, og kretslaget reiser da sammen med Sirdal ski. Smøreteamet
består av foresatte fra kretslaget og Sirdal ski. Per Svela er kretstrener.
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EGNE ARRANGEMENT
Telenorkarusell
Pga. lite eller ingen snø i lavlandet, ble det dessverre ikke gjennomført Telenorkarusell i 2015, og
langrennsgruppa mistet mange inntekter.
Oddersjaarennet/KM del 2
Oddersjaarennet ble arrangert som er KM del 2 på Høgås. Det var ikke så mange deltakere som
tidligere år, og skikretsen vurderer derfor å kun arrangere ett KM neste sesong
Klubbmesterskap
Det ble gjennomført klubbmesterskap i klassisk stil på Høgås 15. mars.
Odderøya Grand Prix/Rulleskikarusell
For første gang ble det 6. september arrangert rulleskirenn på Odderøya. Dette ble et veldig bra
renn, og "Odderøya opp" vil være et renn under Sommerskifestivalen 2016.
Som del av sonesamarbeidet ble det 17. oktober arrangert karusell for alle interesserte på
Skandinavisk trafikksenter. 70 deltakere og stor stemning i nydelig vær.
Rulleskiskole
Det ble arrangert rulleskiskole for barn 2003-2007 den 18. og 19. september. Dette er et tilbud
spesielt til nye medlemmer, men er også et tilbud til ikke- medlemmer for å rekruttere nye.
Brokke mini tour:
For andre gang ble det arrangert renn i Brokke. Oddersjaa langrenn samarbeidet med Valle IL om
arrangementet, spesielt ift. tidtaking. Rennet går over 2 dager med et vanlig distanserenn, og på
søndagen går en opp slalombakken. Rennet ble organisert som en klubbtur med felles overnatting i
leiligheter og felles middag. Det var ca. 70 utøvere og foresatte med på arrangementet, og alle
mener dette er et bra renn og tiltak. Rennet står også på aktivitetsplan for 2016. Valle il. betaler
langrennsgruppa med å kjøpe inn tidtakerutstyr.
Smørekurs
Foreldre arrangerte smørekurs for 12 åringer og eldre for at de i større grad skal lære og ta ansvar for
å smøre sine egne
Åpningsrennet på Hovden
I mange år har Sportsklubben Hovden og Oddersjaa langrenn samarbeidet om åpningsrennet 12.
desember. Dette er skikretsens største renn og en viktig inntektskilde for klubben. Oddersjaa har
ansvar for tidtaking, og denne gang hadde vi endel utfordringer ift. tidtakerutstyret, som vi ikke
kunne forklare og som gjorde at tidtakergruppa fikk mye ekstraarbeid og fortjener en veldig stor takk
for innsatsen.
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Julemarked
Julebyen er et nytt konsept hvor folk kan selge ting og klubben kan informere/selge. Oddersjaa
hadde stand sammen med Midt- Agder friluftsråd, og vi solgte turbøker, gav informasjon, serverte
kaffe og nystekte lapper rundt bålet.
Påskerenn og Nyttårsrenn
Langrennsguppa hadde satt opp slike renn på aktivitetsplanen, men vi har ikke følt vi har nok
ressurser og folk til å arrangere noe stort, men i romjula arrangerte Arnstein og Tove Frikstad et
vellykket mindre renn på Hovden
Konkurranser
Oddersjaa er den skiklubb som har flest aktive løpere i Agderfylkene. Klubben har vært godt
representert fra de yngste klasser og opp til seniornivå. Oddersjaas utøvere har vært godt
representert på skikretsens renn. Det er naturligvis størst deltakelse på renn som arrangeres på
Sandrip/Høgås, men vi har også vært representert på renn i Rogaland, Hovden, Bortelid. Det er viktig
at klubben stiller med mange deltakere på renn, og for å skape klubbfølelse stiller klubben alltid med
en ”rennansvarlig” på kretsrenn. Denne tar ansvar for utdeling av startnummer, har med
smørekoffert, og prøver å skape en samlingsplass for klubbens deltakere på renn.
Blinkfestivalen med Lysebotn opp er en stor suksess hvert år, så også i 2015. Deltakelsen øker for
hvert år, og vi prøver å ha en fast samlingsplass på tribunen, samt at vi spiser middag sammen på
fredag ettermiddag/kveld.
Oddersjaa var også representert under Hovdentour og på Haukelirennet hadde vi ca. 15 deltakere.
RESULTATER FOR DE ELDRE LØPERNE I 2015
Sesongen 2014/2015 var preget av dårligere snøforhold for våre lokale løpere, en av de minst snørike
vintrene på 2000 tallet. Forholdene var likevel gode for de som gikk på skigymnas på Hovden og i
Sirdal. Hovedlandsrennet som gikk av stabelen i Stokke i Vestfold siste uka i februar, var helt
avhengig av betydelige mengder kunstsnø for å komme i mål med arrangementet. Likeså fikk
arrangørene av junior NM også problemer på grunn av lite snø og mildvær og måtte redusere den
siste individuelle konkurransen.
De nasjonale konkurransene i langrenn kan deles inn i 4 ut fra alder. For den yngste aldersgruppa 13 14 åringer er det Ungdommens Holmenkollrenn som samler løpere fra hele landet.
Ungdomsstafetten
Dette rennet arrangeres årlig samtidig med 5- mila i Kollen. Skikretsen stiller med 2 lag x 4 personer
etter uttak. Kristine Amundsen ble uttatt og gjorde et godt løp på sin distanse.
Ungdommens Holmenkollrenn
Dette rennet arrangeres årlig i nasjonalanlegget i Holmenkollen. Rennet samlet rundt 300 deltakere i
gutteklassene og litt under 200 i jenteklassene. For Oddersjaa gikk Tuva Lislevand i J14, og i G14 gikk
Per Kristian Gauslaa og Martin Linnebo Mollestad. Rennet hadde rundt 850 deltakere.
Hovedlandrennet
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Neste aldersnivå er Hovedlandsrennet som er for løpere som er 15 og 16 år. Dette er å regne som et
uoffisielt norgesmesterskap for denne aldersgruppa. Stokke i Vestfold var arrangør av
Hovedlandsrennet i 2015. Tobias Stokkeland, Ludvig Vartdal og Einar Ekeland deltok i G 16. I G15
deltok Trond Hauklien, mens i J15 gikk Kaja Ausland og Kristine Amundsen.
Blant jentene hadde Kristine den beste plasseringen på sprinten (39), mens blant guttene ble Trond
best med en 48. plass på skøytedistansen.
NM for junior er for løpere i klassene fra 17 år og opp til 20 år.
NM for junior ble arrangert av Hommelvik i Sør Trøndelag første helga i mars.
Nils Herman Stray deltok i M 19/20, i M18 gikk Eirik Ellefsen Frikstad, Rasmus Øslebø og Malin
Kristine Teisrud J 18. I yngste juniorklasse G17 gikk Olav Meling Spikkeland, Hermann Høgset
Haavind, Jørgen Haraldstad Heier og Ådne Ausland.
Klubbens juniorløpere deltok også på Norgescup på Lygna i midten av januar, og Nes i Akershus midt
i februar. Marie Frivold hadde beste individuelle plassering i norgescupen på Lygna med nr. 21 plass.
Seniorløpere.
Oddersjaa hadde i sesongen 2015 ikke deltakere i NM senior første del som ble arrangert på Røros.
Klubbens beste seniorløper gjennom mange år Stian Sverdrup Lilleng gikk NM del 2 i Harstad
DRIFT AV LANRENNSGUPPA
Økonomi
Overføring fra hovedklubben økte med 20.000 til kr. 220.000 i 2015. Regnskapet for 2015 viser et
overskudd på kr. 54.381 etter at regnskapet for 2014 gikk med underskudd. Selv om langrennsgruppa
mistet inntekter fra Telenorkarusellen og heller ikke hadde inntekter fra KM del 2/Oddersjaarennet
(pga. løypeavgifter, få løpere og tapte kioskinntekter) har vi klart å holde utgiftene nede. Noe av
forklaringen til overskuddet er at vi ikke har kjøpt inn noe driftsutstyr, selv om det har vært
etterspurt kjøp av telt til å ha med på renn. Videre har materialforvaltere reparert hjullager på
rulleskia istedenfor å kjøpe nye.
Treningsavgiften ble oppjustert med ca. 20% i 2015, sist gang var i 2013. Størstedelen av
treningsavgiften brukes til å dekke startkontigenter og godtgjørelse til trenere. Andre større utgifter i
langrennsguppa er et lite tilskudd til sr,/jr. løpere for deltakelse på utvalgte renn.
Vi har solgt turbøker for kr. 21.000
Vi har søkt om noe støtte i fond og stiftelser, men fått avslag. Vi kan bli bedre på å søke på flere slike
tilskudd.
Treningsklær
Administrasjon av klubbtøy skjer via daglig leder i klubben pr. nett - Trimtex. Vi selger som regel tøy i
august/september og i desember.
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Utstyr/lager
Klubben har lager i det nye klubbhuset. Vi har også to materialforvaltere. Når noen tar med
utstyr(smøring, vimpler, smørebukk ol. på renn ol.) på renn, må en huske å levere tilbake. Det e fort
gjort å glemme, og da har vi et problem når neste mann skal ta med seg ting til neste renn.
Sandrip
Langrennsgruppa har tildelt ansvar fra Midt- Agder Friluftsråd for innkjøp og servering på Sandripstua
to helger hver sesong. Dette er en dugnad for at klubben skal kunne benytte Sandrip til treninger og
renn kostnadsfritt, og er et viktig bidrag. Ordningen med servering skulle vært bedre kjent blant
turgårene.
En helg i 2015 uten at det var arrangert noen renn, og da var det ikke mange besøkende, og lite
inntekter, men noen hyggelige timer.
Den andre helga var samtidig med Oddersjaarennet 24.1.15. Selv om selve rennet ble flyttet til
Høgås, stilte kafèverter fra Oddersjaa opp, og det var storinnrykk på "Staua". Vertene fikk hederlig
omtale i Fævennen da det oppstod parkeringskaos pga. det store antallet som ville på ski:
http://www.fvn.no/lokalt/vennesla/Flere-hundre-biler-var-innesperret-2748957.html
"Politiet hadde ikke kapasitet
Ved to-tiden ble Eivind Drivenes i fritidsparken oppringt av politiet som spurte om de hadde noen som kunne ta ansvar og få
orden i kaoset. Selv hadde politiet ikke kapasitet.
- Men det er ikke lett å få tak i folk på sparket. Heldigvis tok folkene fra Oddersjaa ansvar, sier Drivenes.
Oddersjaa SSK var ansvarlig for kafédriften på Sandrip denne helgen.
- Vi skulle ut for å handle mer vaffelrøre, men kom ikke ut, fortalte Kristina White i Oddersjaa til Fædrelandsvennen.
Kaféverten kunne også melde om trafikkaos og kø fra parkeringsplassen og utover."

Websider og e-postlister
Kai Stokkeland har administrert hjemmesiden og facebooksiden på en veldig god måte. Flere er gitt
tilgang til å distribuere på facebook. Stokkeland har i 2015 varslet at han fra 2016 ikke lenger påtar
seg denne oppgaven, og etter årsmøte i februar- 16 må en finne andre løsninger for å få nyheter og
annen informasjon ut på hjemmesider etc.
Kai Stokkeland og Kristin Olsen har sammen jobbet mye for konvertering til nytt medlemsregisterKXP 123 klubb. Dette gir bl.a et mye bedre system for innkreving av treningsavgifter ol.
Lisenser
Dag Erik Heier har administrert lisensinnbetaling ol.
Brikkeleie:
Det er i 2015 gjennomført lagt flere renn hvor det brukes tidtakerbikker. Skiforbundet oppfordrer til
å kjøpe brikke fra årsklasse 11. Dersom en ikke har egen brikke, må en faktureres av
arrangørklubben.
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Løperavtaler
Det er inngått løperavtaler med alle aktuelle løpere. De som er med på kretslaget har egne
utøveravtaler.
Flerbruksløypa på Kongsgård
I samarbeid med Kristiansand kommune har en gruppe jobbet med utbedring/utvidelse av
flerbruksløypa, og det er laget er forslag hvor kommunen påtar seg å utbedre deler av løypa.
Utvidelsen må klubben og/eller andre samarbeidspartnere selv finansiere.

Kristiansand, 14.02.2016
Synnøve Spinnangr
Leder, Oddersjaa Langrenn
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