Årsmelding 2019

Spjelkavik Alpin
Målsettingen til Spjelkavik Alpin er å stimulere til individuell framgang og
idrettsglede på alle nivå. Vi har skitrening både på Fjellsetra og på Bjorli. Det er
viktig å ha et godt tilbud som legger til rette for god rekruttering.
Styrets sammensetning fra mars 2019 har vært:
Svein Leon Aure, styrets leder
Marthe Rusten Flesjå, nestleder
Kristian E. Flesjå, kasserer
Nils Christian Kaaresen, styremedlem
Torry Larsen, styremedlem
Siri Waage Molvær
Aktive medlemmer - Racing gruppen
I inneværende sesong har vi to aktive på World Cup nivå, Nina Løseth og
Sebastian Foss Solevåg.
Nina var dessverre ute med skade hele sesongen, mens Sebastian hadde en 5
plass som sin beste plassering.
Marthe Tøsse Aandal er FIS løper og har jobbet seg tilbake fra skader samtidig
som hun fullførte siste året på skigymnaset på Oppdal
I tillegg har Snorre Tørlen og Magnus Gunnarsson under utdanning på skigymnas
på Lillehammer og konkurte som FIS løpere.
Den eldste aldersbestemte gruppen i klubben teller ved utgangen av året ca 10
utøvere i alderen 11-16 år (hhv. klasse U12, U14, U16 og U18).
Den yngste aldersbestemte gruppen vår teller ca 25 utøvere og er opp til 10 år
(U8, U9 og U10.) De deltar på renn lokalt og representerer klubben på en fin
måte.
NM
Spjelkavik Alpin hadde 3 løpere representert i NM. Dette var Sebastian, Snorre
og Magnus

Landsfinalen / Hovedlandsrennet;
Sojelkavik hadde ingen løpere med i Hovedlandsrennet i 2019
Marie Waage Molvær og Jakob Vindenes var Spjelkaviks deltakere i Landsfinalen
på Vassfjellet. Marie fikk henholdsvis 33, 37 og 44 plass i SL, SSL og SG, mens
Jakob fikk 28, 44 og 30 plass i samme grener
Treninger / kretsrenn
Sesongen startes opp ved skolestart med barmarkstrening med en gruppe i
gymsalen ved Spjelkavik Barneskole, (delt i to grupper over og under 10 år).
Barmarkstreningen holder på inntil skitrekket på Fjellsetra starter opp med
kveldskjøringer. Det er meget godt oppmøte på barmarkstreningene.
Så snart kveldskjøringene er i gang, er fokus på ski både tirsdager, torsdager og
i helgene. De yngste trener organisert kun tirsdager, mens de eldste trener flere
dager.
Vinteren 2019 var en bra vinter med gode forhold i alle skianlegg i regionen.
Dette gjorde at i fikk en gode treningsforhold på Fjellsetra, og at mange (de
eldste) også fikk trent på Ørskogfjellet onsdager og torsdager sammen med
Ørskogfjellet Skilag samt på Bjorli og Strandafjellet i helgene.
Møre og Romsdal Skrikets har arrangert et opplegg med flere samlinger på
Juvass og Bjorli igjennom vår og høstsesongen, hvor Kai Grønningsæter (U16),
Anders Husby (U14) har vært innleid som instruktører. Oppslutningen fra
Spjelkavik Alpin på krets og klubbsamling har vært veldig god og det sportslige
utbytte har vært godt. Dette har utviklet seg over de siste sesongene og vi
fokuserer på å fortsette dette samarbeidet.
Spjelkavik Alpin arrangerte kretsrenn i SL og kretsmesterskap i SSL, rennene ble
avviklet på Fjellsetra og samlet ca 70 deltakere.
I tillegg arrangerte vi sammen med Møre Og Romsdal Skikrets Young Attacking
Vikings. Dette er et mer uformelt rennarrangement for å rekruttere nye alpinister
og en litt annen måte å avvikle renn på en de tradisjonelle grenene SL og SSL.
Arrangementet hadde god oppslutning
Aksel Waage Molvær og Astrid Marie Steffensen ble sammenlagtvinnere i SBM Cupen i henholdsvis G U12 og J U12
Økonomi
Regnskapet for 2019 viser et en omsetning på 312.127,- Inntekten består i
hovedsak i medlemsavgifter, startkontingenter ifm. arrangement,
sponsorinntekter og overføringer fra SIL hovedlag. Kostnadene summerer seg til
284.934,- hvorav avskrivninger utgjør 51.749,- Utstyr som aktiveres avskrives
over 3-5 år. Årsresultatet: NOK 28.342,-

Sum egenkapital 511.662,(Bankinnskudd utgjør 339.652,- Kundefordringer: 82.168,- Utstyr: 91.117,-)
Ingen gjeld.
Soliditet og likviditet anses for å være tilfredsstillende.
Spjelkavik Alpin bruker ekstern regnskapsfører – Borgund Regnskap AS.
Rekrutering
Spjelkavik Alpin erfarer svikt i rekrutteringsarbeidet samtidig som frafallet i eldre
aldersgrupper (U14 og U16)
Resultatet er minkende antall medlemmer og mer belastning på de som er igjen.
Klubben må fokusere på økt rekrutering og videre på å hold på de eldre lengst
mulig. Dette blir veldig viktig
Sponsorer
I 2019 var Sparebanken Møre, Bunker Oil og Brages våre sponsorer og vi takker
disse for støtte
Kretsarbeid
Eirik Molvær har denne sesongen vært vår representant i Møre og Romsdal
Alpinkomite.
Takker til slutt alle aktive løpere og entusiastiske foreldre for den
innsatsen dere viser, og ønsker dere lykke til videre i alpinsesongen
2020.

Spjelkavik, den 02.03.2020

Styret i Spjelkavik Alpin

