
Side 1 av 15 

 
  

  

DAGSORDEN  
1. KONSTITUERING  

  

2. ÅRSBERETNING SESONGEN 2017 

  

3. REGNSKAP 2017 

  

4. KONTINGENT SESONGEN 2018/2019 

 

5. ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 2018/2019 

  

6. BUDSJETT ÅR 2018 

  

7. INNKOMNE FORSLAG  

  

8. VALG  

  

9. AVSLUTNING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ÅRSMØTE GULSET IF SKI   

   Tirsdag 27.februar 2018. Gulset klubbhus   
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Årsberetning 2017 - Gulset IF Ski   

Post 2 
 

 

 

Styret Gulset IF Ski 2017:    

      Valgt til  

Leder:  Fredrik Mydske Nilsen  På valg 2018  

Nestleder:  Kristoffer Solvik  På valg 2018 

Sekretær:  Bente Øksnes  På valg 2018  

Kasserer:  Johnny Polsrød  Ikke på valg  2019 

Materialforvalter:  Bjørn Halstvedt  Ikke på valg 2019 

Styremedlem sport 

Grenland Ski  

Gry Staulen  Ikke på valg 2019 

Styremedlem  Hilde Sannes Holløkken  På valg 2018  

Styremedlem   Frode Heimdal  På valg 2018 

    

Langrenns- og løypekomite        

Leder  Bjørn Halstvedt  På valg 2018 

Medlem  Jostein Halstvedt  På valg 2018 

Medlem  Ståle Talmo  På valg 2018 

 Leder rulleskikomite  Ulf Strand På valg 2018 

REVISORER:        

Kai Roger Olsen og Lise-Line Guldbrandsen    

VALGKOMITE    

Styret fungerer som valgkomité      
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Årsmøte 2016  

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 14. mars 2017 og i løpet av året avholdt skigruppa 6 styremøter.  

 

 

 

 

Treninger 2017 
 

1.-4.trinn 

Vinteren 2017 trente de yngste ca. 6 uker i løypa ved Herkules, der Gulset ski sammen med Herkules ski fikk 
produsert nok kunstsnø til en runde på ca. 1 km. Her var vi på det meste nesten 30 løpere med.  

Høsten 2017 ble gruppene til rekruttene slått sammen, da vi manglet trenerressurser til å kunne drive 
gruppene hver for seg. Gruppa har samlet sett bestått av i overkant av 20 unger i alderen 5-10 år. Gruppa 
har bestått av i underkant 10 jenter og resterende gutter. Vi startet opp treningene etter høstferien og 
trente halvparten av tiden ute og resten inne. Trenere denne sesongen har vært Kenneth Martinsen og Geir 
Sæter. 
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5.og 6.trinn  

Vi startet med fellestrening i starten av januar 2017. Vi har vært ca 15 barn på treningene våren 2017. 
Treningene har lagt mye vekt på lek og moro, men med øvelser som går på balanse, styrke, teknikk og 
utholdenhet. Vi har ofte delta gruppa opp i to. Da ikke nødvendigvis i alder, men i hva de «orker».  

Vårhalvåret 2017 har trenerne Frode Heimdal, Ståle Talmo og Kristoffer Solvik gjennomført 2 treninger pr 
uke fram til påske. De fleste treningene ble gjennomført i løypene på Svanstul, Jarseng og Svarstad, pga lite 
snø og dårlige snøforhold i lysløypa på Gulset.  

Skirenn som en del av barna har vært med på er Gulsetkarusellen, 5 stk, Sparebank1 cup og kretsrenn. 
 

Høsten 2017 startet vi opp med barmarkstrening ved Gulset Ungdomsskole rett etter skolestart i 
august.  Hver mandag var vi ca. 15 barn i starten, med 1 time ute og ca. 30 min inne i gymsalen på Gulset U. 
Etter høstferien ble oppmøtet litt bedre. Vi innførte da også torsdagstrening på rulleski i Skien Fritidspark.  

Rekruttdeltakelse    

Vi har de siste årene hatt stigende deltakelse i skirenn og i 2017 hadde vi også meget god deltakelse i veldig 

mange renn. Gulset Ski markerer seg nok en gang i Telemark og Vestfold skikrets som en av de skigruppene 

med flest aktive løpere. Det har vært flott innsats og mange gode resultater fordelt på mange løpere. 

Rekrutteringen generelt er meget god, men vi ser at det fortsatt er få jenter i de yngste klassene, og der 

skulle vi gjerne hatt en økning.   

  

På de utvalgte skirennene stiller vanligvis cirka 20 løpere fra klubben.  

 

 

 

 

 

Trening med Grenland Ski  

Grenland Ski er ikke en egen klubb, men er et treningssamarbeid mellom skiklubbene i Grenland, og hvor 

Gulset IF Ski er en med som aktiv klubb.   

  

Løpere som er 13 år og eldre trener med Grenland Ski. Grenland Ski har treningstilbud 3-5 dager i uka, med 

noen samlinger i helgene på høsten. Gulset Ski har 10 løpere som trener hver uke med Grenland ski. Det 

har vært 5 jenter og 5 gutter. Løperne som er 15 år og eldre er med i Team Grenland Ski som er et utvidet 

og litt mer forpliktende tilbud. 8 av våre juniorløpere er elever ved Telemark Toppidretts Gymnas og 3 

løpere er elever ved andre toppidrettsgymnas. Disse satser veldig hardt på ski i tillegg til skole.  

  

Treningen i GS er variert og ivaretar både styrketrening inne og barmarkstrening ute, før snøen kommer og 

man trener spesifikt på teknikk, intervalldrag, langturer og hurtighet. Treningene er lagt til forskjellige 

steder i Grenland, med hovedvekt på Borge Skole, Grønli Skole, samt Skien Fritidspark og Jarseng.  

  

Våre løpere som trener med Grenland Ski gir gode tilbakemeldinger både ifht treninger og det sosiale 

miljøet. Det er bra å møte jevngamle fra andre lokale klubber og ha trenere som har god kompetanse. 
Hovedtrener er Terje Bakke. Jens Petter Wergeland Aas og Gry Staulen var faste trenere fra Gulset i GS 

vintersesongen 2017.  
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13+ samlinger  

Hovedsamlingen vi deltok på i 2017 var skisamlingen på Vierli i november. På Vierli hadde Gulset IF ski ca. 

15 utøvere med.   

  

De eldste i utøverne er på flere samlinger enn ovennevnte – de er på skisamlinger både på Sjusjøen og i 

Rauland i november/desember. Sistnevnte samlinger kommer ofte i stand ut fra snøforholdene i lavlandet. I 

2017 ble det arrangert et par nærsamlinger i Grenland, der TIT bl.a bidro med trenerkompetanse. Utover 
dette er det også barmarksamlinger utover høsten for Teamløperne i Grenland ski, der de blant annet er 

samlet på Rauland..   

Arrangementer i regi av Gulset Ski 2017 

I 2017 hadde vi noen ukers vinter fra slutten av januar. Det er lenge siden snøforholdene var så dårlig på 

Kollmyr og i lysløypa.  

 

Telenor Karusellen    

Vi arrangerte 4 karusellrenn og til sammen var noe over 100 barn innom karusellen.  

Vi hadde start og mål på det gamle kunstgresset. To av rennene ble arrangert på tirsdager og ett renn på 

søndag. Vi kjøpte inn bronsemedaljer og sølvmedaljer som premie. Premiene ble delt ut rett etter rennet..  

  
 

 

Grenland vintercup 

Sammen med Ørn, Hei, Hauken, Stathelle og Stridsklev arrangerte Gulset ski Sparebank1 cup på onsdager i 

januar og februar. Vårt renn den 8.februar måtte flyttes til Jarseng grunnet snømangel på Kollmyr. Gode 

dugnadskrefter slo til og vi arrangerte et vellykket renn med ca. 90 deltagere.  

 

  

Gulsetsprinten  

Dette rennet har vi ikke arrangert på mange år.  

Klubbmesterskap  

I 2017 arrangerte vi klubbmesterskap 7.mars med ca. 60 deltagere. Dette ble et renn for de yngste 

rekruttene, da de eldre løperne var opptatt med forberedelser til andre renn. 

 

  

 

 Grenland rulleskicup 2017 

Vi arrangerte ikke renn i denne serien dette året. 
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Gulsetløpet 2017 

Gulsetløpet ble arrangert for tiende gang lørdag 21. oktober, med ca 80 deltakere. Dette er det samme 

antall som fjoråret. Vi hadde 1 km, 3.4 km og 5.5 km, samt fjorårets nyvinning: 10 km «Grenlands tøffeste». 

Den løypa samlet de fleste deltagerne. Et vanvittig regnvær i dagene før løpet holdt på å stoppe det hele. 

  

3 km ble vunnet av Endre Leistad og Ingrid Solvik, 5 km ble vunnet av Halvor Nymoen Windberg og Ylva S. 

Stamland. Grenland tøffeste ble vunnet av Abdalla Yousif og Eva Caroline Bjørbæk. 

  
  

Sportslige resultater  

 

 

Grenland vintercup januar og februar 

Sammenlagt: 

G11: Christoffer Ruger nr . 1. Knut Eirik Kåsa nr.2 

J12: Kamilla Talmo nr. 3 

G12: Lucas Heimdal nr.1.  

J13: Helene Haugan nr. 1. Gyrid Wergeland Aas nr. 2 

G13: Lars Olav Aspheim Kåsa nr.1 

G15: Åsmund Grinilia nr.1  

 

Hovedlandsrennet Tolga 3.-5.mars 2017 

Vi kjørte bil til Tolga og leide ei hytte ca. 15 min fra stadion. Løypene var knallharde og således uvante for 

løperne våre.  
Gulset IF Ski var representert med 8 løpere. Phillip Ruger og Mikkel Wergeland Aas i G16. Bethina Staulen 

Fredin, Katrine Talmo og Emile H Myhre i J16. Sondre Aarli og Åsmund Grinilia i G15 og Ella Honningdal 

Nilsen i J15. 

Alle sammen gjorde en kjempeinnsats i den meget tøffe konkurransen.   

Resultater 5km Skøyting: J15 Ella 143, G15 Åsmund 175, Sondre 180, J16 Emilie 32, Bethina 72 og Katrine 

110 

Resultater 7,5km Skøyting: G16 Mikkel 61 og Philip 80 

Resultater sprint klassisk: J15 Ella 132. G15 Åsmund 166 og Sondre 234 

Resultater sprint klassisk: J16 Katrine 43, Emilie 63, Bethina 82. G16 Phillip 50 pg Mikkel 61 

Resultater langrennscross: Alle deltok i langrennscross. 
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Ungdommens Holmenkollrenn 20. – 21. februar   

UH ble arrangert i Holmenkollen og dette er årets høydepunkt for 13 og 14 årsklassene.    

Gutter 13 år: Johannes nr. 10 og Lars Olav nr. 68 i klassisk. Johannes nr. 3 og Lars Olav nr.97 i fristil 

Jenter 13 år: Helene nr. 37 i klassisk. Helene nr. 69 og Gyrid nr. 141 i skøyting. 

Gutter 14 år: Fredrik nr. 12 i klassisk. Fredrik nr. 1 i skøyting. 

 

KM Heddal: 

I det store jubileumsrennet i Heddal deltok over 40 Gulsetløpere. NRK dekket rennet og flere Gulsetløpere 
gjorde en god figur på TV og i selve rennet. 
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Løp og stafetter. 

 Mange av de aktive skiløperne har stilt til start med flott innsats og gode resultater på Jomfrulandsløpet, 

Brunlanesløpet, Skagerakløpet, Gulsetløpet, Helteløpet, Vierli Opp, Kristinaløpet og Nyttårsløpet.  

  

Gulset Ski har satt sitt navn på kartet etter flere år med gode tradisjoner på å stille lag på utvalgte stafetter; 

Porsgunnstafetten og Slottsfjellstafetten. 

 
 

Lysebotn Opp.  

Et av Norges tøffeste rulleskirenn. Christoffer Ruger nr. 7 i G 12. Johannes Solvik nr. 2 i G 14, Phillip Ruger 

nr. 15 M 17. 

    

Blinkfestivalen Bysprint - Sandnes  

Johannes Solvik vant sin klasse.  

   

Bysprinten i Langesund   

Dette rennet ble ikke arrangert i 2017.   
 

 

 

 

  

Rekrutteringsaktiviteter   

I uke 6 i 2017 ble det arrangert skidag i barnehagene. 115 barn var aktive. Skidagen skulle være torsdag. 
Den dagen var det et forferdelig vær. Skøyteis over alt. Barnehagene valgte derfor å arrangere hver for seg 
fredag. Jeg leverte ut startnr, premier og pølser. De sto for arrangementet selv. De hadde en fin dag. Vi gjør 
dette til en årlig skidag.  
Rekruttering må starte tidlig.  
 

Inntektsbringende arbeid for skigruppa   

Karusellrenn   

Gulsetløpet  

Trimbingo 

Sparebank 1 vintercup 

Salg av julekalender  

Byttehelgen i samarbeid med Sparebank 1 

Telemark 
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Lysløypa   

I 2017 ble traseen forbedret fra Nyhusveien og til der løypa krysser Åletjernsveien. Det ble kjørt på 40 til 50 

lass fyllmasse for å slette og bredde ut traseen. Fjellrygger som stakk opp midt i traseen ble fylt rundt slik at 

løypemaskinen ikke kjørte ned i fjellet med fresen.  

Mange av disse lassene fikk vi gratis tilkjørt fra den massen de fjernet da de rehab. kunstgress banen. Reino 

planerte. Kommunen betalte gravemaskin. Etter godt samarbeid med Laugstol og kommunen fikk vi tatt 

ned luftstrekket for lyset på bortsiden av Nyhusveien. Skigruppa felte et kjempestort tre som sto over 
kabelen pluss andre trær som lente seg mot traseen. Deretter satte Laugstol opp kabelen. Kommunen 

betalte Laugstol. Nok en gang bevis på godt samarbeid. 

Videre framdrift: 

Vært på befaring med Reino fra Bekkebakken og videre rundt Åletjern. Plan er å fylle opp den første bratte 

bakken 1 til 1,5 meter. Lage traseen slettere og bredere. (6 meter). Lage traseen breiere der den krysser 
Åletjern innerst. Kommunen har problem med grunneier som eier skogsbil veien fra badeplassen og 300 

meter innover på sydsiden av Åletjern. Får derfor ikke tinglyst 30 års bruk av grunnen som vi trenger for å 

kunne søke om rehab. Kommunen jobber med saken. 

Gulset lokalutvalg vil bygge opp brua over Åletjern bekken. Den brua ble revet for noen år siden. Det er rett 
ved der løypa krysser Åletjern veien. Har sendt svar til lokalutvalget på "ja takk begge deler, hilsen Ole 

Brum", men i disse økonomiske tider i kommunen så vil ski at kommunen prioriterer oppgradering av 

traseen rundt Åletjern 

 
 
Gulset 26.02.18. 

 

For Gulset IF ski 

 

Fredrik Mydske Nilsen
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Post 3 
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Post 4 
 

       

Treningsavgifter 2018/2019 
 

 7-9 år  800,- + julekalender 

10-12 år 1200,- + julekalender 

13+  1800,- +julekalender 

50% søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. 
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Post 5 
ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 2018/2019 

 

Nåværende retningslinjer- disse revideres 

 

 

STARTAVGIFTER 

Skigruppa har som målsetning å dekke alle startutgifter i vintersesongen for sine utøvere i 
aldersbestemte klasser, junior og senior. Støtten til startavgift forutsetter betalt aktivitetsavgift. 

Løpere må selv betale sine startutgifter i turrenn. 

En påmeldt utøver som uteblir fra renn, må selv sørge for startavgiften. Etteranmeldinger betales i 

sin helhet av utøveren. 

RENNSTØNAD 

Løperne dekker opptil 4000,-, for deltagelse i junior-NM, NC og hovedlandsrennet, når de følger 

klubbens opplegg. 

Det er mulig å søke styret om støtte til andre renn. 

Ledere som følger løpere på disse rennene får sine utgifter dekket.  

TRENINGSSAMLINGER          

Dagsamlinger/helgesamlinger arrangert av skikretsen (TVSK) innen kretsen dekkes av skigruppa med 

kr 500,- pr utøver.  

Andre samlinger må det søkes om stønad til ved å henvende seg til styret.  

DUGNADSPLIKT 

Foresatte som har utøvere som deltar på treninger i Gulset IF eller på Grenland ski må regne med å 

utføre dugnad. 

Dette er for tiden: 

• Levere minimum en vaffelrøre til skikarusell. 

• Bidra som funksjonær på minst to av Gulset ski sine renn/arrangementer 

• Delta på dugnad i lysløpa. 
 

PÅSKJØNNELSE FOR GODE RESULTATER  

Med kr 500,- påskjønnes utøvere som havner topp 30 i følgende renn: 

• Ungdommens Holmenkollrenn 

• Hovedlandsrennet 

• Norgescup 

• Junior NM 
 

 

REKLAME 

Alle utøvere i Gulset ski og Grenland ski skal profilere Gulset IFs hovedsponsorer på overtrekksdress 

og konkurransedress. Dette er i henhold til teamavtalen/klubbavtalen i Grenland ski. 

 

Forslag til årsmøte 27.02.18 
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Post 6 
BUDSJETT 2018 

 

Budsjett Reelt

Driftsinntekter 2018 2018

3010 Aktivitetskontigent/julekalendere 85000

3012 Startkontingent 170000

3401 Offentlig støtte 70000

3402 Annen Støtte 50000

3500 Salg kiosk 45000

3500 Salg kiosk/diverse 41000

3406 Bingooverskudd 14000

Sum driftsinntekter 475000

Driftskostnader
4001 Deltagelse i andres stevner -120000

4002 Premier -14000

5001 Andre sosiale kostnader -6000

6500 Maskiner og utstyr -10000

6700 Kontigentutgifter -50000

7100 Reiseutgifter -140000

7300 Reklame og annonser 0

6800 Kontorrekvisita -1500

6803 Småanskaffelser -80000

6809 Diverse utgifter -20000

Sum driftskostnader -441500

Finansposter

8040 Renteinntekter 100

8140 Renteugifter og gebyrer 0

Årsresultat 33600
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Post 7 
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Innkomne forslag 
 

Gulset Ski er i en heldig situasjon å ha fått til og holder på å fostre fram mange flotte 

juniorløpere. I den sammenhengen foreslår jeg at det innføres regler for uttak til NM/KM 

stafett. Ved tidlig KM/NM i sesongen når det ikke foreligger særlig resultater er det en god ide 

å gjennomføre uttaksrenn slik Ørn gjorde i romjulen. Da får alle de samme mulighetene. Ved 

stafett NM/KM på et senere tidspunkt i sesongen kan resultater fra NC og andre renn legges til 

grunn. 

 Forslagstiller Beatrice Ruger 

Vedtak: 
 

 

 

Valg 
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Protokoll Årsmøte 

 

 

 

 


