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Styret.
Roller
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem – Sportslig leder
Styremedlem - Skileik
Varamedlem
Varamedlem – Uteanlegget styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Trond Haugstad
Egil Gjelsås
Jarle Skaug
Lars
Egil Gjelsås
Magne Abrahamsen
Tom Hornvedt
Charlotte Riis
Anita Kjærås Moland
Joran Sørli

Styremøter
Det har i løpet av året blitt avholdt 11 styremøter. I tillegg til trenermøter, møte med løpere,
og arbeidsmøter i forkant av arrangementer. Det har også vært arrangert samarbeidsmøte med
skigruppa til Andebu IL og Runar IL. Leder av Osberg Skilag har vært gjest i et styremøte

Medlemstall
Det er registrert 182 medlemmer i Stokke IL skigruppe for 2016.

Samarbeidsavtale Olympia Sport
Samarbeid og sponsoravtale med Olympia Sport ble fornyet i 2016.

Avtale om bruk av Storås for Oseberg Skilag
Det ble inngått avtale med Oseberg Skilag om bruk av anlegget for sesongen 2016 – 2017.
Avtalen er for 1 sesong av gangen. Avgiften for sesongen ble hevet og det ble gitt signaler om
ytterligere økninger i avgiften.

Samarbeid med andre klubber på eiersiden
Saken referer til vedtak i årsmøte 2016. Det ble initiert og gjennomført uformelle samtaler
med Oseberg Skilag om fremtiden for Storås. Styret vedtok at det anbefales til Årsmøte at
samtalene avsluttes i denne omgang uten nærmere avtaler. Styret mener det er viktigere å
avvente sammenslåingen av SAS-kommunene samt at all energi i de nærmeste årene vil gå til
å ferdigstille nye rulleski- og turløyper.

Økonomi
2016 resulterte i et overskudd på 618.657,- kroner.

Utvidelse Stokke Skianlegg – Rulleskiløype og Turvei
Forbedrende anleggsarbeider er utført i løpet av 2016. Det er utført omfattende planarbeider
for nytt rulleski- og turveianlegg. Det er levert totalt 7 stk. søknader om tippemidler for dette
arbeidet.

Anleggsaktiviteter i Storås – Dugnader
Generelt
Aktiviteten i Storås bærer gjennom året preg av stor innsats fra foreldre og frivillige. Det
utføres en meget betydelig innsats fra dugnadsgjengen gjennom året. Verdien av innsatsen fra
dugnadsgjengen arbeidet er betydelig og Storås ville ikke hatt dagens infrastruktur uten dette
arbeidet.

Trimrom
I løpet av året har det nye Trimrommet nærmest blitt ferdigstilt i underetasjen Arenahuset.
Ved nyttår sto kun igjen å sluttføre innredning med trimapparater.

Utearealer
I august ble Tumleplassen asfaltert. Arealet ble utvidet noe ift. opprinnelig planlagt da Per
Sørby foreslo større areal og bekostet denne asfalten. Arealet var en viktig del å få asfaltert ift.
Kick Off (sesongstart og rekrutteringsarena) som ble arrangert den 17.september
Vanningsanlegget har i løpet av året blitt betydelig oppgardert.
Det er gjennomført utskifting av kummer og tilkoblinger i store deler av anlegget. Nytt pumpe
hus er bygget på Tom’s plass. På arena er det etablert flere nye pkt. for snølanser samt at nytt
pumpe hus har blitt etablert. Arbeidet har i hovedsak blitt utført av dugnadsgjengen.
Det er utført betydelige generelle anleggstekniske- og drensarbeider men også store arbeider
for Rulleski- og Turvei anlegget er blitt utført. Til dette arbeidet har noe arbeid vært utført
med hjelp av innleie (til sponsede priser) men et betydelig arbeid har igjen dette året blitt
utført av dugnadsgjengen. Per har stilt maskiner og utstyr til disposisjon.

Infrastruktur løyper
Snøproduksjon
Antall timer til snøproduksjon var også i sesongen 2016 betydelig. Dette er et sentralt element
i driften av Storås.
Løypekjørekurs
Oddbjørn Røed deltok på løypekjørekurs i november på Beitostølen

Oppsummering
Det er utført dugnad i området på 4500-5000 timer. Den desidert største bidragsyter er
gruppen «Dugnadsgjengen» der Per Sørby stiller med maskiner og utstyr

Arrangementer 2016
Gøy på Ski 2016 (Telenorkarusell)
Telenorkarusellen arrangeres på onsdager og samler mange løpere hver gang. Dette er fortsatt
meget populært. Totalt antall påmeldte var 526 stk. For å få dette til, må det en betydelig
dugnadsinnsats. Det har medgått over 300 dugnadstimer, jevnt fordelt mellom Stokke IL
Skigruppe og Oseberg Skilag.

Barnas Holmenkolldag i Storås 14. februar 2016.
Familiearrangement for 2-12åringer, 4 ulike løyper med ulik vanskelighetsgrad.
Samarbeide med OBOS som tidligere. Vi har sekker, startnummer og plakater og flyers er
oversendt fra Skiforeningen. Det var 227 startende barn. Vi hadde 4 maskoter, Haren, Ekorn,
Elg og Bjørn som bidro i løypene. Speaker var «gamleordføreren» Nils Ingar Aabol.
Vi stiller med 28 frivillige til kiosk, løypevakter, parkeringshjelp. Det var strålende sol og
flotte forhold for alle deltagerne.
Det kom påmeldte fra hele Østlandet som gledet seg over at det var veldig gode snøforhold i
Storås.

Vinterfest for kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke SAS, 20.
februar 2016 .
Det ble nedsatt en Komite i SAS (Bli-kjent i ny kommune) hvor det var ønsket et
vinterarrangement i Storås. Det ble bevilget kr 50.000 til arrangementet. Skigruppene i
Runar og Andebu bidro sammen med Stokke. Vi hadde satset på et lavkost arrangement. Men
bruk av gapahukene med quiz fra de tre kommunene,100m sprint med tidtaking, og
akekonkurranse. Ordførerne Erlend Larsen og Bjarne Sommerstad åpnet arrangementet. Det
var dessverre ingen værguder som var med oss, og pga vinterferien ble det lite besøk.
Programmet overføres til neste år da ny storkommune er en realitet. Samarbeidet med
skigruppene fungerte meget bra og vil videreføres i 2016 med ny Vinterfest.

Åpen dag i Storås/Kick OFF
Lørdag 17. september ble den asfalterte Tumleplassen innvilget med Åpen dag,
rulleskihinderløype, fargeløp, DJ Kuhne og besøk fra Team Veidekke Oslofjord’s samling på
BCC. Det ble avhold informasjonsmøte for foreldre. Skigruppa lånte ut rulleski til alle barn
som hadde lyst til å prøve

Bedriftsidretten i Vestfold. Kurs i samarbeide med Stokke
Skigruppe.
Deltagere:
12 stk på nybegynner, 8 på smøredel
14 stk på viderekomnegruppa, 8 på smøredel
Kurset ble organisert som følger:
Et kurs for nybegynnere – instruktør fra Skigruppa; Jan Eirik Thokle
Et kurs for viderekommende –instruktør fra Skigruppa Lars Elverum
Samt smørekurs for alle, med Tom Horntvedt og Aksel Bogstad.
Kurset ble vellykket, og deltagerne var ftorfornøyde.
Bedriftsidretten i Vestfold ønsker å fortsette dette kursopplegget si samarbeide med Stokke
Skigruppe.

Sportslige aktiviteter 2016
Ansvarlig for treningene
Vi har følgende organisering og ansvar for treningsopplegget for de ulike gruppene:
8-12 år
Oppmann: Sigbjørn Korsane. Trener: Ida Andrên, Audun Semb, Tore
Bjørnstad
13-16 år
Treningssamarbeid med Runar og Andebu. Fellestreninger med Runar
(2002 gruppa) tirsdager og torsdager, hovedsakelig oppmøte i Sandefjord,
men også en del økter i Storås og Andebu (Håsken) Per-Øyvind Moland
har fungert som trener i samarbeid med Runar.
Junior
Oppmann og trener Lars Elverum
Trim
Jan Eirik Thokle
Denne gruppen er aktiv gjennom hele året. Har tre treninger i uken.
Tirdag og torsdag kl 20 00 enten på ski, sykkel eller løping. Søndag kl
0900 er det langtur på ski, sykkel eller løping. Er med på ulike
arrangementer gjennom året, som Birken, Gråtass, Farrisrittet,
Kristianløpet og Moaløpet.

Trening
8 - 12 år startet opp med barmarkstrening etter høstferien i Storås.
Trening og aktiviteter 2016 sesongen. 8-12 år. Antall aktive ca. 25 stk. Vi startet opp i slutten
av august for 10-12 åringen med rulleskitrening og barmarkstrening mandager og onsdager.
8-9 åringene ble med etter høstferien. Rulleski ble en populær aktivitet for gruppen. Vi fikk
nye rulleski fra skigruppa. Det fungerte ikke så bra med skøyteski og klassiske skistøvler som
mange av de nye hadde. Prioriterte kombiski på de yngste. Den nye plassen i Storås fungerte
bra for de nye og de yngste, men ble lite utfordrende for de eldste i gruppen. De tok
treningen på gang -og sykkelstier.
Vi hadde mange deltagere på Moaløpet i oktober. Snøsamlingen ble på Hovden i desember
sammen med Andebu ski.
Vi hadde med 15 løpere fra vår gruppe. Fikk noen fine treningsøkter og mye sosial samvær.
13 – 16 år startet treningen i mai og var på første samling i september; på Gautefall med
Runar, etter Moaløpet i oktober dro en gjeng til Torsby og skitunnel. I november ble det to
samlinger; Skeikampen med Runar og Hovden med Andebu.
I forbindelse med sesongstart og Kick Off ble nye skøyterulleski jr. kjøpt inn for utlån til
junior medlemmer

Junior gruppa har hatt noen fellestreninger på våren og sommeren. Det har vært
arrangert en samling til skitunellen i Torsby.
Moaløpet 2016
Det 32. Moaløpet ble arrangert lørdag 15. oktober 2016. Vi hadde en flott dag i «knall»
høstvær. Vi fortsatte med en ekstra innsats med å innhente sponsorinntekter, og sammen med
parkeringsbilletter og kiosk, så ble resultatet av dagen, akseptabelt økonomisk. Dog merket vi

påvirkning av Re-mila ble arrangert på samme dag. Antall påmeldte løpere var ???, og med ??
deltagere i Mini-Moa, så ble det totalt ???påmeldte, noe som er ca ?? færre enn i 2015.

Resultater
KM Fristil Andeburennet 17.01.16
Gull:
• Maja Kjærås Moland J14
• Fredrik Johnsrud G16
KM Sprint Biborennet 18.01.16
Gull: Fredrik Johnsrud G16
NM U-23 Lygna 06.03
Senior
Marte Skaug

5km
23

Nc-senior
40

NM del 2 Beitostølen 1-2.4
Senior
Marte Skaug

5km
107

30km
42

NC junior Steinkjer
M- 17
Halvor Elverum
Petter
Hangerhagen
K- 17
Elena Bekken
K-18
Emilie Stålerød

Sprint
Klassisk
156
173

Fristil

Klassisk

142
119

124
100

35

32

36

65

58

62

Larsen
NC- junior Hovden
M-17
Halvor Elverum
K-17
Elena Bekken
K-18
Emilie Stålerød Larsen
M-19/20
Eirik Abrahamsen
NM junior Vang
M-17
Halvor Elverum
Petter Hangerhagen
K-17
Elena Bekken
K-18
Emilie Stålerød
Larsen
M-19/20
Eirik Abrahamsen

Sprint Fristil
159

Klassisk
126

47

26

61

61
56

Klassisk
189
200

Fristil
166

25

48

72
68

60

Norgescup sammenlagt sesongen 2015/2016
Elena Bekken blir nr. 48– K17
Magnus Rød blir nr. 1.FH Menn klasse B1
Deltar i wc i Finstrau i Tyskland og blir nr. 5 i klassisk og nr. 5 i skøyting

Ungdommens Holmenkollrenn 2016
Ungdommens Holmenkollrenn ble gjennomført 20. og 21. februar 2016.
Rennet er for 13 og 14 åringene, de gikk 3 km klassisk på lørdag og 3 km
fristil på søndag.

Maja Kjærås
Moland
Sandra Solheim

Klasse

Klassisk

Fristil

J14

7

8

J14

59

39

Hovedlandsrennet 2016
Hovedlandsrennet ble arrangert 26.-28.02.16 i Nordland; Fauske
Klasse
Sprint Klassisk Fristil
Liten Engebretsen
Fredrik Johnsrud
Didrik Riis Moen
Mons Kjærås
Moland

J16
G16
G16
G16

142
2
88
138

140
2
37
93

1. Plass Stafett;
Fredrik Johnsrud gikk siste etappe på Vestfold og Telemark sitt 1.
lag, sammen med Larvik Ski, Botne og Oseberg

Sesongavslutning og utdeling av utmerkelser
Olympia sport vandrepokal 13 – 16 år
Meny’s vandrepokal

Fredrik Johnsrud
Eirik Abrehamsen

Årets framgang 2016: Sandra Solheim

Styret vil til slutt takke for god innsats og positiv deltakelse i 2016.

