Årsmelding 2018

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 2018 har vært:
Svein Leon Aure, styrets leder
Bjarte Vindenes, kasserer
Nils Christian Kaaresen, styremedlem og repr. Alpin komitéen
Arnstein Tørlen, styremedlem
Torry Larsen, styremedlem
Julianne Farstad Strand, styremedlem
Marthe Rusten Flesjå, styremedlem
Aktive medlemmer - Racing gruppen
I inneværende sesong har vi to aktive på World Cup nivå, Nina Haver-Løseth og
Sebastian Foss Solevåg.
Sebastian hadde en god sesong med mange topp-ti plasseringer og en 5.plass i
Kranskje Gora som beste WC resultat. I tillegg til en 10.plass i SL og Bronsje i
Team Event under OL i PyeongChang
Sebastian startet 2019 sesongen som topp-sju seedet i SL
Nina hadde også en veldig god sesong med Bronsje i Team Event, 6.plass i SL og
15. plass i SSL under OL. Sølv i NM i SSL og mange topp-ti plasseringer i WC
inkludert Gull i PSL og 4. plass i SL i Flachau som beste resultat
Eirin Linnea Engeseth, Marthe Tøsse Aandal og Victoria Røst konkurrerte som FIS
løpere. Eirin gjorde en flott figur med 4 plass i NM i Narvik og flere
pallplasseringer under FIS renn. Marthe er i ferd med å etablere seg blant toppti. Victoria valgte dessverre å legge opp etter sesongen 2018
I tillegg er Snorre Tørlen og Magnus Gunnarsson-Sletten startet sin utdanning på
skigymnas på Lillehammer og konkurrerer nå som FIS løpere. Begge deltok
under Hovedlandsrennet

Den eldste aldersbestemte gruppen i klubben teller ved utgangen av året ca 12
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.
Her har rekruteringen vært økende, men med størst oppslutning rundt
barmarkstrening på høst og vår. Det blir viktig å ha fokus på rekrutering for å ha
god ettervekst fremover
NM
Spjelkavik Alpin hadde 5 løpere representert i NM. Dette var Sebastian, Nina,
Eirin, Marthe og Victoria
Følgende resultat
•
•
•

Slalom: Nina/sølv, Eirin/6. plass, Marthe/14. plass og Victoria/37. plass
Storslalom, Eirin/4. plass
Sebastian kjørte SL, Utfor og Kombinasjon hvor det ble bronsje, mens han
kjørte dessverre ut i SL og fikk 28. plass i Utfor

Landsfinalen / Hovedlandsrennet;
Magnus og Snorre deltok begge på Hovedlandsrennet i Hemsedal med
henholdsvis 21.plass (SSL) / 26.plass (SL) og 18.plass (SSL)
Marie Waage Molvær var Spjelkaviks eneste deltaker i Landsfinalen på Oppdal og
fikk 32. plass (SSL) og 42. plass (SL)
Treninger / renn
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 2018 var en veldig 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.
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. Spjelkavik, Stranda og til
dels Ørsta har hatt klubbsamarbeid med samlinger for U10 og U12 tilknyttet
kretssamlingene. Disse har vært veiledet av foreldre fra de samme klubbene.
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, rennet ble avviklet på Fjellsetra og
samlet ca 80 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
Økonomi
Regnskapet for 2018 viser et en omsetning på 407.143,-. Inntekten består i
hovedsak i medlemsavgifter, startkontingenter ifm. arrangement,
sponsorinntekter og overføringer fra SIL hovedlag og salgsinntekter fra salg av
klubbekledning. Kostnadene summerer seg til 430.608,- hvorav avskrivninger
utgjør 45.014,- Utstyr som aktiveres avskrives over 3-5 år.
I 2018 gikk Spjelkavik Alpin til innkjøp av ny klubbekledning, noe som medfører
økte kostnader. Ettersom klubben subsidierer klubbekledning til utøverne, er
salgsinntektene knyttet til klubbekledning lavere enn kostnadene. Dette påvirker
resultatet og Årsresultatet er således et underskudd på NOK 23.856,-.
Sum eiendeler utgjør 487.806,-. Klubben har ikke gjeld og egenkapitalen utgjør
487.806,-.
Bankinnskudd utgjør 362.298,Soliditet og likviditet anses for å være tilfredsstillende.
Spjelkavik Alpin bruker ekstern regnskapsfører – Borgund Regnskap AS.
Sponsorer
Sesongen 2018 ble, i tillegg til SILs hovedsponsorer Tafjord og Sparebanken
Møre, sponset av Brages Bil og Bunker Oil. Vi takker våre sponsorer for støtten
de har gitt oss hittil. Sponsorene er en viktig inntektskilde.
Kretsarbeid
Nils Christian Kaaresen 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
2019.

Spjelkavik, den 04.03.2019
Styret i Spjelkavik Alpin

