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Årsmelding for Simostranda Idrettslag 2016 

Styret i SIL etter årsmøtet 2016: 

 

Leder:  Boye Arntzen              (15) På valg hvert år   

Nestleder:     Anstein Solum  (11) På valg 2018     

Sekretær: Kjetil Fredheim  (16) På valg 2017    

Kasserer: Helge Bendiksby  (13) På valg 2017   

Styremedl: Ester Ramstad   (11) På valg 2017  

Styremedl: Sissel Holm Kopland  (16) På valg 2018  

Varamedl: Dagfinn Holm   (93) På valg 2017   

Varamedl: Jannike Varlo        (16) På valg 2018  

 

Representanter for Skiskyttergruppa (Roar Viken), Vedlikeholdsgruppa (Jan Skinnes), Barne- 

og ungdomsgruppa (Torger Terum), Driftsgruppa (Bjørn Tore Tandberg) møter på 

styremøtene. 

 

Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 32 saker i 2016. Laget hadde 395 medlemmer 

31.12.2016 

 

Dugnader 

• Kollendugnad 2016, spesielt omfattende pga VM 

• Snølegging, se omtale under Driftsgruppa.  

• Løypepreparering 

• Bygging av hinderløype        

• Vedlikeholdsdugnad Eikvang og Arena 15. oktober 2016 

• Dugnadsarbeid ombygging Eikvang  

• Senior dugnadsgruppe m/ukentlig innsats 

• Matlaging og servering kretsmøte Felleskjøpet. 

• Vask av Eikvang(vaskeliste). 

• Vask av Servicebygg (Anne Stine Bergan). 

 

Kollendugnad 

Vi hadde ansvaret for standplassen også under VM Kollen i 2016. Denne dugnaden er et 

viktig bidrag for å sikre en sunn økonomi i laget. Dugnaden er både sosial og morsom.  Årets 

dugnad innbrakte netto fantastiske 413.400 til laget. Vi har ny avtale med kollen-arrangøren 

for World Cup 2017. Avtalen ventes å innbringe noe over 200.000,-. 

 

Senior dugnadsgruppe 

På forsommeren 2015 ble det invitert til etablering av senior dugnadsgruppe i SIL. Gruppa er 

nå vel etablert og bidrar med eget avsnitt i årsmeldingen. 

 

Stor takk til alle som bidrar på dugnader. 



 

   

Årets Ildsjel Thor Erik Varsla og Helge Bendiksby jr. ble hedret av Modum Idrettsråd som 

årets ildsjeler. Prispenger kr 10.000,- ble, typisk nok for prisvinnerne, videresendt til SIL 

øremerket til anskaffelse av utstyr. SIL er våre ildsjeler stor takk skyldig. 

 

Allidrett damer. Et nytt innslag fra 2016 er allidrettsgruppe for damer. Gruppa bidrar med 

eget avsnitt i årsmeldingen.  

 

Hinderløype Forslaget om å etablere en hinderløype ved Eikvang ble realisert i 2016. 

Prosjektet er nærmere omtalt senere i årsmeldingen. 

 

Regnskap  
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på kr 469 318,-. Det skyldes bl.a. mva-

refusjon for investering i rulleskiløype og på Eikvang, og ekstra store dugnadsinntekter fra 

Holmenkollen. 

  

Eikvang 

Utleie av Eikvang og arena gav i 2015 en inntekt på kr 40.133,- 

Matlaging og servering kretsmøte Felleskjøpet kr 31.150,-  
 

Minnegave Ved Kjell Haugens bortgang ble det gitt en minnegave til klubben på kr 11.400,-. 

Gaven ble brukt til å finansiere anskaffelse av kjøkkenutstyr til Eikvang. 

Øvrige saker 

SIL organiserte også i 2016 TV-aksjonens innsamling. Det var 9 bøssebærere med roder på 

Simostranda og Haugfoss som samlet inn kr 18 437,- til Røde kors. Tradisjonen tro avsluttet 

vi med kaffe og kanelboller. Tusen takk til trofaste positive bøssebærere. Dette var 13. gangen 

SIL samlet inn på disse rodene. 

Gaver og tilskudd 

Gave Modum Sparebank1 til hinderløype kr 60.000,- 

Gave fra Modum Sparebank1gavefond kr 35.000,-. 

Kommunal støtte til generell drift og til drift av ”store kostnadskrevende anlegg” 

(snøproduksjon og løyper/skytebane) 55.000,-. 

Kommunal støtte inkl støtte til kjøring av langløypa 22.500,-. 

LAM (lokale aktivitetsmidler) fra NIF kr 60.294,- 

Byhaven Bingo kr 93.341,-. 

Grasrotandelen, 145  registrerte spillere, kr 71.334,- 

 

Sponsoravtaler  

SKIGUARD er klubbens generalsponsor. Vi har avtale i fem år fra 2013 til 2017 med et 

bidrag fra Skiguard på kr 75.000,- pr år. Medlemmer i SIL gis 30 % reduksjon i pris på ski- 

og bagasjebokser og 25 % reduksjon på andre produkter. 

Motytelsene fra SIL er: 

SKIGUARD merke på alle dresser og andre klesplagg fra SIL, inkl. Team Bjørndalen. 

• Seil på stadion. 

• Reklame på Eikvang under renn og avslutninger. 

• Logo på innbydelser til renn/rennprogram, samt annonser. 



 

   

• Opplysinger på internettsider om hovedsponsor og link til SKIGUARD. 

 

I tillegg til denne avtalen ble det i 2010 inngått en avtale om SKIGUARD-merking under  

skiver og på nummerskiltene på standplass. Denne avtalen gjelder fra 2010 til 2020 med et 

bidrag fra SKIGUARD på 25.000,- pr. år. 

Sparebank 1 Modum er hovedsponsor. Avtalen gjelder for 2014, 2015 og 2016 med et 

bidrag fra banken på 40.000,- årlig mot deres logo på blant annet luer, brevark m.m. Avtalen 

er i 2016 fornyet for 3 nye år med økt beløp i 2018 pga junior-NM 

Flaget AS er også hovedsponsor, og bidrar med kr 35.000 pr år i 2015, 2016 og 2017. 

Nygård Sport AS er en av våre mange gullsponsorer, og gir i tillegg gode rabatter til 

klubbens medlemmer. 

 Totalt er det i 2016 bokført sponsorinntekter på kr 315.000,- 

 

Driftsgruppa 

Bjørn Tore Tandberg                         (09)                 På valg 2017 

Per Olafsbye                                      (12)                 På valg 2018                            

Forrige sesong holdt løypene til  ca 25 mars 2016. 

Vi har byttet ut snøscooteren, solgt Yamaha Viking for kr 40000,- og kjøpt igjen en Lyngs 

Widetrack 2015 modell for kr 50000,-. Motoren fra den gamle tråkkemaskinen og en olje-

utskiller vi hadde liggende ble også solgt. Det er tatt service på snøkanonen og aggregatet. Vi 

har også kjøpt en ny scooter-henger.   

Snøproduksjon startet vi den 7 november og avsluttet 15 desember i 2016. Da   produserte vi 

snø i 270 timer med den nye kanonen, 4462 kubikkmeter vann ble brukt. I tillegg ble den 

gamle elektriske kanonen kjørt i ca 40 timer. 
 

Bjørn Tore Tandberg  

Vedlikeholdsgruppa 

Jan Skinnes                (16)     På valg 2018   

Erik Hoffart     (12) På valg 2017   

Thor-Erik Varsla    (12) På valg 2018  

 

Vedlikeholdsgruppa har ansvar for tilsyn og vedlikehold av bygningsmasse og 

skiskytteranlegg på Eikvang. Vi har hatt et møte hvor vi planla aktiviteter for seniorgruppa, 

høstdugnad og vedlikeholdsgruppas arbeid. Hovedaktiviteter i 2016 har vært: 

Eikvang: Byttet lysarmaturer i tak i salen. Rep. av beredere. Ferdigstilling av HC-toalett. 



 

   

Høstdugnad 15.oktober: 2 nye lysmaster utenfor servicebygg. Rep. av hull i rulleskiløype. 

Byttet defekte pærer i lysløype. Trestoler i lysløype rettet opp/skiftet ut. Ryddet kratt i 

skåninger 

Div. servicearbeid på snøkanon og tråkkemaskin. 

For å komme i mål til Jr. NM i 2018 må aktiviteten blir større i 2017.  

Jan Skinnes 

 

 

Senior dugnadsgruppe 

Gruppa har gjennom året bestått av 5-7 personer, vi møtes hver tirsdag. Aktiviteten har vært 

mangfoldig og utfordrende. 

Eikvang Maling/div. snekkerarbeid på Eikvang ble nesten ferdig både utvendig og innvendig. 

Rep av garasjetak, mønepanner og vindskier med beslag. Bygget opp og forberedt maleri-

utstilling. (Paletten Malerklubb). 

Utvendig løyper/arena. Midlertidig rep av tribune. Justering av hydranter.  Rydding etter 

leirras på rulleski-løype. Jobbet med finne løsning på fastfryste snører på skytebanen. 5 skiver 

er under testing. Alle pappskive-holdere er modifisert, for enklere utskifting av skiver. Hver 

uke er alle skiver lappet eller byttet, og metallskivene lakkert. I tillegg er det utført mye rep av 

det mekaniske på disse. Kikkertkasse for almen bruk bygget og montert, i tillegg er holdere 

for koster montert på hver bod. Nøkkelboks er montert på servicebygget. 

Innvendig servicebygg. Ryddet og kastet store mengder med søppel.  Ny arbeidsbenk med 

alt tilbehør. Ole Ness har sponset nytt verktøyskap. Bygget opp traller for lagring av arena-

utstyr. 

Diverse. Hver uke har for øvrig medgått mange timer med rydding av søppel på standplass og 

rundt servicebygg. Mange kopper kaffe, mange tvilsomme historier, NB! VELDIG VIKTIG. 

Arve Røste 
 

Hinderløype 

Allsidighet er viktig i treningen mente en del ildsjeler. Forslaget kom derfor om å lage en 

hinderløype. Denne skulle benyttes i sommer-halvåret som supplement til rulleski ved 

kombinasjonstreninger. 

Hinderløypa ble plassert i området nord for servicebygget ved skiskytterstadion. I skrånende 

terreng blir det ekstra tungt å løpe, og etter noen runder her får utøverne virkelig kjørt seg. 

Den er også egnet for mindre barn som bare ønsker å leke i apparatene. Det er plassert ut 8-9 

apparater som gir allsidig belastning på hele kroppen.  



 

   

Apparatene ble kjøpt ferdige som byggesett. Arbeidet med graving, montasje og utlegging av 

støtsand er gjort på dugnad av medlemmene i Simostranda fra juni til september 

2016.Klubben setter veldig pris på lån av maskinelt utstyr fra bedrifter til gravearbeidene. 

Området med hinderløype er på det meste ferdig nå, og ble tatt i bruk da «Spenning i siktet» 

var på besøk på Simostranda første helgen i oktober. 

Bjørn Tore Aasand 
 

Barne- og ungdomsgruppa  

 
Ledere: Silje Johannesen, Live Bendiksby, Magnus Bergan, Vegard Brenna og Torger Terum. 
 

Null-løp B & U gruppa arrangerte 5 null løp i perioden 26.1 – 23.2. Vi fikk god hjelp av 

ekstra mannskaper alle kveldene til oppgaver som påmelding, utdeling av startnummer, saft 

servering og start/meldetjeneste. Tidtaker gruppa bestod av Thor-Erik Varsla, Erik Johansen, 

Esther Nes Ramstad og Helge Bendiksby . Totalt deltok 100 løpere.  

Premieutdeling ble arrangert den 5.4 med fulle lokaler. 

 

Allidrett Det har i år vært mellom 10 og 20 deltakere på våre aktiviteter. I løpet av året har vi 

hatt totalt tjuetre samlinger. Aktivitetene har bestått av friidrett, ballaktiviteter, sykling, 

klatring og dans. Vi har arrangert en familiedag med friidrett og grilling med god deltagelse. 

Som tradisjon ble året avsluttet med nissefest, god underholdning og åpne lokaler for hele 

familien. Gruppas medlemmer er i hovedsak i alderen 5 – 8 år.  

 

Live Bendiksby og Silje Johannesen har vært gode ledere og medhjelpere. De har med 

begeistring fra små og store ledet aktivitetene gjennom året. Magnus Bergan og Vegard 

Brenna har også blitt aktivt med i gruppa fra høstsesongen. 

  

Torger Terum   

Turgruppa 
Anne Hege H. Bjørndalen    (04) På valg 2018 

Jan Skinnes                           (15)     På valg 2017 

Magne Olav Tandberg    (11) På valg 2017 

Solveig Holm     (10) På valg 2018 

Lillian Grønhovd    (08) På valg 2018 

4. september arrangerte Turgruppa i samarbeid med Team Bjørndalen Ole Einars turmarsj for 

8. gang og Ole Einar Bjørndalens motbakkeløp for andre gang. 27 deltakere kjempet om 

bestetiden i den 3,5 kilometer knallharde motbakkeløypa. Starten går ved Ole Einars Plass, 

passerer Knutsplassen før løperne tar fatt på Stærkabyåsen. Mål er ved Vesletjern. 

Det ble Dag Sander Bjørndalen fra Simostranda som vant løpet på tiden 17.49. Beste dame 

ble Lydia Smith fra Sigdal FIK. Hun passerte mål på tiden 22.51. 

Totalt deltok 238 på turmarsj og motbakkeløp i strålende høstvær på Simostranda. Heldig 

vinner av den største uttrekkspremien, en skiboks fra Skigard ble Tellef Desserud. 

«Turmarsj-general» var Magne Olav Tandberg. 

 

 



 

   

Velferdskomiteen 

Anne-Stine Bergan   (10) på valg  2018 

Wenche Hoffart       (12) på valg 2018 

Knut Engemoen       (10) på valg 2018 

Anne G. Tingelstad (09) på valg 2017 

Bjarne Johansen      (13) på valg 2017 

Hallgeir Bakke         (13) på valg 2017 

 

Velferdskomiteen har i løpet av året arrangert hyggekveld som ble avviklet 28. April.  

Underholdning av Toril og Reidun Ebbesberg fra Sigdal  med sang og gitarspill. 

Serveringen denne kvelden var snitter  fra AM Vilt og Catering, og kaker fra komiteen. 

Gjestene hygget seg og vi fikk gode tilbakemeldinger. 

 

Det ble ikke noe Gudstjeneste på Eikvang i år. Vi besluttet å takke av sammen med Arild 

Løvik i 2015 

 

Anne-Stine Bergan 

  

Allidrett damer 

Allidrett damer er et nytt tilbud på Simostranda. Hver Mandag klokken 20.00 møtes i 

gjennomsnitt 12-16 damer for å trene. Aktivitetene veksler fra Mandag til Mandag, men 

fotball, innebandy og volleyball er faste innslag. Denne våren starter vi også opp en 

amatørutgave av mesternes mester, hvor en vinner kåres nærmere sommeren. Allidretten er et 

lavterskeltilbud som passer damer i alderen 16-99 år, hvor alle kan bli med uavhengig av 

fysisk form og balltalent. Fokus ligger på fysisk aktivitet og sosial omgang. Det er stor 

takhøyde og latteren sitter løst, men enda er det plass til litt konkurranseinstinkt. Hvis dette 

høres ut som noe som passer for deg, så blir vi glade for flere nye medlemmer på laget. Sjekk 

ut siden Simostranda allidrett/damer på facebook for mer informasjon.  

Lill Nedberg 

 
 

Årsmelding 
For Simostranda skiskyttergruppa 2016 

Styret: 
Leder: Roar Viken 
Sekretær: Helene Hartz 
Sportslig leder: Odd Ramstad (våren 2016) Vegard Rosenlund og Tarjei Samuelsen (høsten2016, 
deler). 
Arena ansvarlig: Bjørn Tore Aasand 



 

   

Sponsor: Tone Lien og Nina-Iren Røste 
Oppmenn: Per Skøien, Solveig Holm, Anne Hege Bjørndalen, Trude Rosenlund og Åsne Hoen Bergan. 
 
Det er avholdt 9 møter, og vi har hatt 29 saker. 
 
Aktive: 
Ved årsskiftet var det 53 aktive medlemmer på liste. 
 
Treningsgruppene: 
Vårsesongen 2016 

Årsklasser: Trenere, resurspersoner: Oppmenn: 

Nybegynnere Odd Ramstad, Geir 
Thomassen. 

Lisa Kind/Åsne Hoen Bergan 

11/12  Bjørn Tore Aasand, Geir 
Thomassen, Synnøve T Bolstad 

Thea Rosenlund 

13/14 Odd Ramstad, Dag Bjørndalen, 
Tore Bjørnstad, Synnøve T 
Bolstad. 

Anne Hege Bjørndalen. 

15+ Henning Tandberg, Hans Anton 
Bjørndalen, Christian Bache. 

Per Skøien, Anita Olafsbye. 

 
Høstsesongen: 

Årsklasser: Trenere/resurspersoner: Oppmenn: 

Nybegynnere: Roar Viken, Tore Bjørnstad, 
Geir Thomassen. 

Åsne Hoen Bergan. 

11/12  Synnøve T Bolstad, Tarjei 
Samuelsen, Vegard Rosenlund 

Thea Rosenlund. 

13/14 Odd Ramstad, Bjørn Tore 
Aasand, Geir Thomassen. 

Anne Hege Bjørndalen. 

15++ Hans Anton Bjørndalen, 
Christian Bache, Henning 
Tandberg 

Solveig Holm, Per Skøien. 

 
 
Sponsorgruppa: 
Salget har gått greit for 2016. Inviterte Øivind Hammer til å holde foredrag for sponsorene vår, 
Utøvere og foreldre fikk også et foredrag. 
 
Arrangementer: 
 
26 Juni                    Camp Simostranda 59` grader nord. 
2. September         Felles trening.  
1 Oktober               Spenning I siktet. 
12 Oktober             Oppstart Nye skiskyttere, skiskytterskole 
11-13 November   Snøsamling på Geilo. 
16-18 Desember    Sparebank 1 cup. 
 

NOEN AV DE BESTE RESULTATENE 2015/16 
 



 

   

Sparebank 1 cup 2015/16 
J11 Sunniva Thoresen Bolstad nr 1 
G11 Noah Rosenlund Samuelsen nr 3 
G12 Håkon Røste Thomassen nr 1 
G13 Sivert Bjørndalen nr 1 
G15 Sander Brevik Lillemoen nr 3 
G16 Ola Olafsbye nr 3 
M17 Kristoffer Solum nr 3 
K18 Kristiane Holm nr 3 
M18 Christian Skøien nr 1 
M19 Martin Bjørndalen Mathisen nr 1 
M20/21 Vegard Skinnes nr 1 
                Simen Kleven nr 3 
 
Hovedlandsrenn 
Normal Hedda Thoresen Bolstad, gull 
Stafett Hedda Thoresen Bolstad, gull 
Stafett Ola Olafsbye, bronse 
Mix stafett Emil Tangerud Viken, bronse 
 
YoungStar 
Hedda Thoresen Bolstad 19 plass. 
 
Junior NM 
Normal Kristiane Holm, gull 
Sprint Ida Lien, sølv 
Sprint Kristiane Holm, bronse 
Stafett Kristiane Holm, bronse 
 
NM Mix-stafett 17-Senior 
Kristiane Holm, gull 
 
VM Holmenkollen 
Ole Einar Bjørndalen tok gull i stafett, sølv i jaktstart og sprint, og bronse i fellesstart. 
 
Vikersund 20.03 2017 
 
Roar Viken                                                                                      Helene Hartz 
Leder  
                                                                                              Sekretær 

Team Bjørndalen 
Team Bjørndalen er Simostranda IL`s egen ”fanklubb” for skiskytter Ole Einar Bjørndalen. 

Lisbeth og Gjermund Bakken, Anne-Stine og Sveinung Bergan, Eli Reistad og Thor-Erik 

Varsla har hatt ansvar for arbeidet i Team Bjørndalen i 2016. 

I sesongen frem til VM i Holmenkollen 2016 tok Ole Einar 6 verdenscup pall-plasseringer. 

Med «hele» Simostranda på plass på standplass under VMs første øvelsen var spenningen 

stor. Ole Einar innfridde til de grader. Han tok sølv på sprint og jaktstart, bronse på 

fellesstarten og toppet det hele med gull på stafetten. Han hadde annonsert at dette ble hans 

siste sesong men ikke mange trodde på det etter suksessen i VM. 5. april kalte han inn til 



 

   

pressekonferanse og her kunne han fortelle at han kom til å satse videre frem til OL i 2018, 

ikke nok med det han kunne også meddele at han og Darja ventet barn. I begynnelsen av juli 

ble Team Bjørndalen kontaktet av Ole Einar med spørsmål om vi kunne være behjelpelig med 

å ta ned et helikopter på Kutoppen. Det kunne vi selvsagt og lørdag 7. juli ankommer Ole 

Einar i helikopter. Han stiger ut av helikopteret iført smoking og ut kommer Darja ikledd hvit 

brudekjole. Lite visste vi om at paret hadde giftet seg på Sjusjøen samme dag og var nå en 

snarvisitt innom Kutoppen for å ta noen bryllupsbilder. Parets datter Xenia kom til verden 1. 

oktober. Vi gleder oss stort over Ole Einars bravader både på og utenfor idrettsarenaen og ser 

frem til to nye år med SPENNING I SIKTET! 

 

Thor Erik Varsla 

 

Stor takk til alle som har hatt verv i styrer, grupper og komiteer i 2016. 

 

Mars 2017 

Hovedstyret i Simostranda IL 
 


