Årsmelding for 2016
«Vi lager veien videre.»
Årsmeldingen inneholder en oppsummering
av aktiviteten som har blitt gjennomført for
året 2016 av idrettslaget
Morten Hammer: Leder
Ørjan Kristensen: sekretær
Knut Rønnåbakk: Kasserer
27.03.2017

Årsmøte
Årsmøte 15.03.16
Sted: Larsoslia
Kl. 19.00- 21.00
Til stede:
Svein, Knut, Morten, Astri, Ørjan, Morten og Leif Viktor.
Valg av ordstyrer og sekretær.
Morten velges til ordstyrer og Ørjan til sekretær

Etter valget fikk styret følgende sammensetting:
Valg, med innstilling fra valgkomiteen.
Leder: Morten Hammer (ikke på valg)
Nesteleder: Astri Aspmo (på valg for 2 år) enstemmig valgt
Sekretær: Ørjan Kristensen (ikke på valg)
Kasserer: Knut Rønnåbakk (på valg for 2 år) enstemmig valgt
Styremedlem: Svein Erik Johansen (på valg for 2 år) enstemmig valgt
Styremedlem: Marius Christensen Aspmo (ikke på valg)
Varamedlem 1: Marit Frantzen (på valg for 2 år) enstemmig valgt
Varamedlem 2: Trond Kristensen (ikke på valg)
Revisorer:
Elin Brændmo og Sonja Steen (på valg for 1 år) enstemmig valgt
Valgkomite:
1. Frigg Ottar Os. På valg, enstemmig valgt
2. Lisbeth Movik. På valg, enstemmig valgt
3. Kathrine Berntsen nyvalgt, enstemmig valgt
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Andre møter
Styret har siden forrige årsmøte hatt 5 styremøter og behandlet disse sakene:
 Høstjoggen 2016
 Reinhornrennet.
 Beiardilten
 Dugnader som vedlikehold på hytta.
 Ny parkeringsplass ved hytta.
 Økonomi/budsjett/regnskap
 90 årsjubileet til Il. Stormfjell

Stormfjell 90 år.
Det ble avholdt en fin jubileumsfeiring den 15. oktober. Dagen startet med terrengløp i
lysløypa i Larsoslia. Det var samtidig avslutningen på Høstjoggen, der ca 30 barn deltok.
Denne delen var spesielt med tanke på barna. Det var flott vær, god stemning, litt ekstra god
bevertning og flotte premier til de som deltok. Senere på kvelden ble det invitert til
jubileumsfest på Larsos skole. Styret inviterte ca. 60 personer som hedersgjester. En del av
disse kom på feiringen, og sammen med andre gjester og medlemmer ble det i alt ca 80
stykker som feiret lagets 90-årsjubileum.
Per Strand og Anfinn Aspmo tok oss flott gjennom noe av historien til laget fra begynnelsen
til rundt år 2000. Knut Rønnåbakk redegjorde for den aktiviteten som hadde vært i klubben
de siste 20 årene. Monika Sande og Erling Kristiansen holdt også taler. Det ble servert god
middag, kaffe og kaker og festdeltakerne så ut til å kose seg utover kvelden. En meget
vellykket feiring av laget.

Vi laget egen 90 årsdags pins som alle fikk den 15.okt.
Den så slik ut:
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Reinhornrennet for 42. gang
Reinhornrennet arrangeres den 19. mars. Det ble satt ny deltaker-rekord med 410 deltakere.
Hovedsponsor var Intersport Bodø, Protan tak og Nordlandsnett. Intersport Bodø er
utstyrsleverandør til laget og de sponset Reinhornrennet med mange flotte premier. Protan
sponset hovedgavepremien som var turutstyr til en verdi av 15000,Vinner i 2016 var:
Menn: Vebjørn Moen på tiden 1.01.04
Kvinner: Anniken Jørgensen på tiden 1.10.04
Rennleder var Ørjan Kristensen.
Organisering av Reinhornrennet har skjedd ved hjelp av en egen Reinhornrenn-gruppe.
Denne gruppen har tatt over en del arbeid for styret og skal fortsette å jobbe med
utviklingen av rennet. I gruppen sitter, Ørjan, Knut, Astri, Svein og Inge.
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Telenorkarusellen
Vi arrangerte 6 planlagte renn i Telenorkarusellen. Det ble også i år en stor suksess med ca.
50 deltakere
Klubbrenn
Den 12. april hadde vi klubbrenn som avslutning av skisesongen. Arrangementet ble en flott
avslutning på sesongen 2016.
Klubbmester ble Marius Christensen Aspmo
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Kretsrenn
Tom Emil Larsen, deltok på de fleste kretsrenn og lokale turrenn sesongen 2016. Han
markerte seg som en av de beste seniorløperne i Salten, med pallplasseringer både på
Valnesfjord rundt og på Reinhornrennet. Dessverre hadde vi problemer med å stille med
yngre løpere på kretsrenn. For neste sesong blir det viktig å rekruttere flere til å delta på
disse rennene.
Stormfjellrennet
Den 6.02.16 arrangerte vi Stormfjellrennet. Det var totalt 74 deltakere, hvor vi hadde 2 fra
egen klubb. Lise Rønnåbakk og Tom Emil Larsen.
Lise kom på 3 plass i sin klasse mens Tom Emil vant sin klasse.
Deltakelse på andre store turrenn:
Også i 2016 år har vi hatt flere deltakere med på større og mindre turrenn: Valnesfjord-rundt
(Marius Christensen, Sture Christensen, Trond Kristensen og Tom Emil Larsen), Reistadløpet
(Rune Karlsen og Morten Hammer), Bodenloppet (Rune Karlsen og Lisbeth Movik),
Malmstråkket (Knut Rønnåbakk), Kobberløpet (Trond Kristensen, Sture Christensen og Tom
Emil Larsen, Vasaloppet (Lisbeth Movik, Knut Rønnåbakk og Rune Karlsen)
Skitrening/Lysløypa:
Skitreningene har i 2016 foregått på tirsdager. Det har vært få deltakere på treningene.
Trener var Knut Rønnåbakk.
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Vårjoggen ble til høstjogg i 2016:
Det ble arrangert 3 løpekveld/dager
Arrangementet var også åpent for ikke-medlemmer.
Det god deltakelse, over 50 deltok, av disse var det ca. 30 som hadde deltatt på minst tre
løp, og dermed gjorde seg fortjent til løpspremie.

Beiardilten
Beiardilten ble arrangert 19. juni med Rune Guldahl og Jarle Johansen
som rennledere. Beiardilten arrangeres felles med NBI. Det var 140 deltakere, vinner av
herreklassen var Tom Emil Larsen og i dameklassen ble det Astri Aspmo som gikk av med
seieren.

Juridisk navn:
Org nr:
Selskapsform:
Styrets leder:

IL STORMFJELL
978 600 956
Forening/Lag/Innretning
Morten Hammer

Konto:
4500 82 36716
Forsikrings nr.
SP683610.2.1

Post adresse:
Postboks. 23
8118 Moldjord

Økonomi:
Klubbens økonomi er god. I 2016 fikk vi et driftsoverskudd på rundt 26 000,- Vi har gjort
noen investeringer, og vi merker også at utgifter til tråkkemaskinen øker noe. Vi måtte skifte
flere av hjulene til beltene, samt at vi ikke hadde gratis service lenger. Reinhornrennet er
klubbens viktigste inntektskilde, og er svært viktig for lagets økonomi. Den største
investeringen er ny tidtakerbu til Reinhornrennet til ca 50.000 kr.
Regnskapet legges fram i eget notat.

Styre ønsker spesielt å takke!
IL Stormfjell er takknemlig for den innsats Svein Erik Johansen gjør for klubben. Han er
klubbens altmuligmann og bruker mye tid til klubbens beste. Vi ønsker her å nevne
utbedringer i Larsolia, med alt fra kjøkken til nye skap i garasjen. I Tollådalen har vi fått mye
nytt innovativt utsyr som gjør arrangementet lettere å gjennomføre. Her snakker vi om bord
til drikkestasjonene, spesialpåler til gjerdet vi har på arenaen og mye annet. Først og fremst
er vi takknemlig for at han har oppsyn med tråkkemaskinen, og står i tillegg for mye av
løypekjøringen. Vi må også få takke Torleif og Åge for sin innsats med løypekjøring i lysløypa
og på fjellet.
Heimeside og Facebook side:
Laget har ei flott oppdatert heimeside, i tillegg til to facebook-profiler til å profilere våre
aktiviteter og formidle annen informasjon.
Adresser:
Følgere:
www.stormfjell.no
422
https://www.facebook.com/ILStormfjell/
https://www.facebook.com/Reinhornrennet?ref=hl 689
Vi får god tilbakemelding på FB- sidene. Det er viktig for oss at vi publiserer relevant og riktig
informasjon.

For Styret:
Ørjan, Knut og Morten
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