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Årsmelding for Simostranda Idrettslag 2020 

Styret i SIL etter årsmøtet 2020: 

 

Leder:  Nils Anders Lien             (17) På valg hvert år   

Nestleder:     Anne Hege H Bjørndalen (19) På valg 2022     

Sekretær: Lillian Grønhovd  (19) På valg 2021    

Kasserer: Helge Bendiksby  (13) På valg 2021   

Styremedl: Ester Ramstad   (15) På valg 2021  

Styremedl: Bjørn Tore Aasand  (14) På valg 2022 

Styremedl: Christian Brauchle  (19) På valg 2021 

Styremedl: Charlotte O Fossli  (20) På valg 2022 

Styremedl: Vegard Rosenlund  (16) På valg 2022 

Styremedl: Christiane L Strand  (20) På valg 2022  

Varamedl: Dagfinn Holm   (93) På valg 2021   

Varamedl: Thor-Erik Varsla       (18) På valg 2022  

 

Dette er det første året vi har slått sammen skiskyttergruppa med hovedstyret og av den grunn 

har vi mange som sitter i styret i 2020. Foruten de som sitter der møter også disse på 

styremøtene: Vedlikeholdsgruppa (Sveinung Bergan), Driftsgruppa (Jan Skinnes) møter på 

styremøtene ved behov. Barne- og ungdomsgruppa (Magnus Bergan) har ikke møtt. 

 

Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 20 saker i 2020. Laget hadde 329 medlemmer 

31.12.2020 

 

 

Dugnader 

• Kollendugnad 2020 – Avlyst pga Korona 

• Snølegging 

• Vedlikeholdsdugnad Eikvang og Arena 17. oktober 

• Senior dugnadsgruppe m/ukentlig innsats 

• Vask av Eikvang(vaskeliste). 

• Vask av Servicebygg (Anne Stine Bergan). 

• Løypekjøring – langløypa og stadion 

 

Kollendugnad 

World Cup i Holmenkollen ble avlyst pga Korona i 2020 og vi mistet vår viktigste dugnad. 

 

Regnskap  

Regnskapet for 2020 er gjort opp med et overskudd på kr 153.428,-.  

 

Eikvang 

Utleie av Eikvang og arena gav i 2020 en inntekt på kr 13.000,- 

 

 

 

 



 

   

Gaver og tilskudd 

 

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

(snøproduksjon og løyper/skytebane) kr 87.000,-. 

LAM (lokale aktivitetsmidler) fra NIF kr 36.202,- 

Grasrotandelen gå kr 90.292,- 

MVA kompensasjon kr 101.617,- 

Gave Modum SPB kr 61.000,- 

Gave Modum SPB for dugnadstap i Kollen kr 180.000,- 

Overskudd fra fest Kine og Harald Kollerud kr 2.250,- 

 

Sponsoravtaler  

SKIGUARD er klubbens generalsponsor. Denne gir oss kr 75.000,- pr år. Medlemmer i SIL 

gis 30 % reduksjon i pris på ski- og bagasjebokser og 25 % reduksjon på andre produkter. Vi 

har reforhandlet denne avtalen slik at den gjelder fram til 2022. 

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. 

 

Sparebank 1 Modum er hovedsponsor. Denne gir oss et bidrag fra banken på 40.000,- årlig 

mot deres logo på blant annet luer, brevark m.m.  

Flaget AS er også hovedsponsor, og bidrar med kr 35.000 pr år.  

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

klubbens medlemmer. 

Totalt er det i 2020 bokført sponsorinntekter på kr 370.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Driftsgruppa 

Bjørn Tore Tandberg                         (09)                 På valg 2021 

Jan Skinnes                                    (18)                 På valg 2022                            

Årets snøproduksjon startet 27.11 og det ble litt til og fra fram til 26.12. Den dieseldrevende 

kanonen har gått 102 timer og den elektriske har gått 122 timer. 

Vi har lagt snø i 224 timer. 

 

Bjørn Tore Tandberg  

 

 

Vedlikeholdsgruppa 

Sveinung Bergan                   (18) På valg 2021 

Arve Røste                            (18) På valg 2022 

Erik Hoffart                           (12) På valg 2023 

 

Vedlikeholdsgruppa har ansvar for tilsyn og vedlikehold av bygningsmasse og 

skiskytteranlegg på Eikvang.  

Lørdag 17.oktober hadde vi årets høstdugnad i anlegget vårt. Det som det ble fokusert på 

denne gangen var rydding av kratt i anlegget, oppsetting av flere rammer til stadion reklame, 

skifting av lyspærer og retting av lysstolper mm. Det var veldig godt oppmøte og vi fikk 

ordnet opp i alt vi hadde planer om. En stor takk til alle som bidro til å få arenaen i ordentlige 

stand til vinteren. 

 

Sveinung Bergan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Seniorgruppa fra 2020 

Deltakere gjennom året har vært; Arne Holm, Erik Kopland, Helge Bendiksby sen., Iver 

Skøien, Knut Kollerud, Kristian Solumshengsle og Kåre Bråten. 

2020 ble etter hvert ett spesielt år. Gruppa startet i januar på vanlig måte, men måtte trappe 

ned virksomheten i mars. Perioden ble brukt til vanlig vedlikehold bla. reparasjoner av 

våpenstativ, andre forefallende jobber.  

18.februar ble den årlige ski- og skytedagen for de ansatte/familier fra Modum Bad gjennom 

ført.                                                                                                                                                                                  

Etter initiativ fra Helge ble det startet opp igjen i mai og juni med olje og maling på 

terrassegulv og rekkverk på servicebygget.   

I august og september ytterligere vedlikehold og forbedringer gjort på området rundt kulvert. I 

tillegg ble skyteskivene slipt ned lakkert på nytt. Etter denne perioden ble all aktivitet lagt ned 

pga Covid-19. 

MEN det er en person som har utmerket seg med stor innsats i denne spesielle tiden. Kåre 

Bråten har hele tiden holdt nødvendig og viktig vedlikehold av skyteskivene. En stor takk til 

han. 

Arve Røste 

 

 

Barne- og ungdomsgruppa  

 

Ledere: Magnus Bergan og Vegard Brenna  

 

Det har vært Vegard og Magnus som har ledet aktivitetene i 2020 fram til Koronaen kom i 

mars og aktiviteten da var 0-løp. Etter at Koronaen kom har det ikke vært none aktivitet for 

denne gruppa. 

 

For Barne og Ungdomsgruppa  

Magnus Bergan 

  

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Turgruppa 

Anne Hege H. Bjørndalen    (04) På valg 2022 

Jan Skinnes                           (15)     På valg 2021 

Magne Olav Tandberg    (11) På valg 2021 

Solveig Holm     (10) På valg 2022 

Lillian Grønhovd    (08) På valg 2022 

Ole Einars turmarsj og motbakkeløp 

Turmarsjen og motbakkeløpet måtte avlyses pga Koronaen 

 

 

 

Velferdskomiteen 

Anne-Stine Bergan  (10) på valg  2022 

Wenche Hoffart       (12) på valg 2022 

Knut Engemoen       (10) på valg 2022 

Kjell Lobben          (17) på valg 2021 

Bjarne Johansen      (13) på valg 2021 

Marianne Kopland  (17) på valg 2021 

 

Velferdskomiteen måtte som alt annet også avlyse de faste arrangementene de hadde planlagt 

samme med TV-innsamlingen. 

 

Anne-Stine Bergan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Skiskyting 

 

 

Aktive: 

Ved årsskiftet 2019/2020 var det 61 aktive medlemmer, mens det ved årsskifte 2020/2021 er 

det 63 aktive skiskyttere i Simostranda IL. Det var 12 stk. som begynte på skiskytterskole i 

høst som er veldig gledelig, og det er omtrent der det har ligget på de siste årene. Av resultater 

denne vinteren ble det en veldig tynt siden Koronaen satte en stor begrensing for våre løpere. 

For aldersbestemte klasser og opp til 19 år fikk vi bare arrangert kubbmesterskap, Buskerud 

rennet på Svene og på Simostranda. Vi er veldig glade for at vi fikk til noen få konkurranser 

for våre yngste løpere denne vinteren. Vi er også veldig glade for at vi stort sett har klart og 

holde treningene i gang, bare korte opphold i nonen perioder. Vi har også hatt en flott vinter 

med gode skiforhold hele tiden på Simostranda.  

Får våre eldste løpere Hedda, Kristoffer, Martin og Dag Sander fikk gå Lerøy Cup for senior, 

mens Ida gikk World Cup hele vinteren. De resultatene som kan nevnes er: 

• Rulleski NM på Voss hvor Sivert Bjørndalen fikk 2.og 9. plass, mens Dag Sander fikk 

9. plass, Hedda fikk 6. og 10. plass, Ida fikk 13. og 17. plass 

• Lerøy Cup Geilo 1 – Hedda fikk 9. og 13. plass og Martin fikk 11.plass 

• Lerøy Cup Geilo 2 – Hedda fikk 7. og 11. plass 

• Lerøy Cup Lygna 3 – Hedda fikk 8. og 11. plass 

• Lerøy Cup Fet 4 – Hedda fikk 5. plass 

• Lerøy Cup Lygna 5 – Dag Sander fikk 8. og 7. plass 

 

Hedda ble også tatt ut til junior VM i Obertilliach hvor hun fikk 31, 38 og 50. plass, hun har 

også vært med på U-23 landslaget dette året. 

 

Ida hadde sin første sesong på elite laget og gikk hele vinteren i World Cup hvor hun gikk seg 

fast inn på laget. De beste resultatene hennes er 9. plass i Østersund, 12. og 15. plass i Nove 

Mesto og 12. plass i Hochfilzen. Foruten dette gjorde hun også en meget godt VM hvor hun 

fikk 11., 2 x 17. plass, 24. plass og ikke minst fikk være med å ta gull på stafettlaget. 

Sammenlagt i World Cupen kom hun på en 29. plass. Vi gratulerer henne med en meget flott 

sesong. 

 

 

 

Team Skiguard 

Team Skiguard «låner» organisasjonsnummeret til Simostranda IL og er derfor inne i 

regnskapet med sine midler, men har sin egen avdeling. Simostranda IL har ingen 

forpliktelser med gruppa og de har en egen økonomi og styre. De låner anlegget til 

Simostranda og har sine treninger der.  

 

 

 

Stor takk til alle som har hatt verv i styrer, grupper og komiteer i 2020 

 

Mai 2021 

Hovedstyret i Simostranda IL 
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