
Årsmelding for Normal SK 2015  
 

Styret i 2015 

Årsmøte for 2014 ble avholdt 19. mai 2015. Styret har siste år bestått av: 
Leder: Marit Kåresdatter Nilsen 
Styremedlemmer:  
   Hanne Marit Henriksen 
   Ronald Skjømming 
   Roar Eliassen 
   Elin Høgås 
Utøvernes repr: Sigurd Vargdal 

Styrets arbeid 

Det ble avholdt 6 styremøter i 2015. 
Viktige saker var arbeidet med planlegging av Spring Session, som dessverre regnet 
bort for oss. 
 

Aktiviteter 

I 2015 har vi hatt følgende aktiviteter: 

 Klubbmøter / Medlemskvelder 

 Grillkveld med dugnad 

 Treninger på torsdager  

 Innetreninger i gymsalen på studiested Mjølan, Polarsirkelen vgs.    

 Snowboard nybegynnerkurs for voksne, med 10 deltakere. 
 

Konkurranser i 2015: 

 Spring Session 2015 måtte dessverre avlyses pga håpløse forhold i bakken. 

 Campen som var planlagt 6-8. mars måtte også avlyses pga regn. 

 Rail jam 6. februar led samme skjebne. 
 
Deltakelse i arrangementer andre steder: 

 

 Deltakere på WHAT!summer camp på Folgefonna:  
Kristoffer Sjøvoll, Tobias Høgås, Sigurd S. Vargdal, Jon Emil Gaup, Thomas 
Robertsen, Magnus Skjømming, Trym Rengård og Kristian Skjømming. 

 Helgen 18 – 19. april ble Normal SK invitert til Sulitjelma Fjellandsby, og 
camp/sesongavslutning, av Magnus Bye som er klubbkontakt for 
snowboardforbundet. 33 barn, ungdommer og voksne fra klubben deltok på 
samlingen. 

 Mathias Høgås som representerer Normal SK deltok i Norges Cup Slope Style 
i 2015. Han oppnådde 3. plass sammenlagt. 

 Kristian Skjømming vant to gull under snowboard NM på Hafjell  25 – 27.3 
2015. Kristian tok gull både i slopestyle og big air i klassen yngre junior. 

 



Anlegg og utstyr 

 Snowpark. Klubben eier diverse railer og bokser.  

 Skatepark. Skatepark med betongelemanter, betalt av midler fra 
Gjensidigestiftelsen.  

 Air-track. Klubben eier en air-track til bruk på innetreningene.  
 

Samarbeidspartnere 

 Skillevollen alpinsenter AS 

 Bossmo & Ytteren IL 

 Sparebank 1 

 Helgeland Kraft 

 Rana Kommune 
 

Økonomi / regnskap for 2015 

Regnskapet for 2015 er revidert og funnet i orden av revisor.  

Regnskapet viser et overskudd i 2015 på Kr 32 388,54 
Beholdning pr 31.12.2015 var Kr 334 298,88 

Aktiviteter / budsjett for 2016 

Styret ser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide et eget budsjett for 2016, i og 
med at hovedsesongen er over. Økonomien ansees imidlertid for å være god. Styret 
har tidligere vedtatt følgende generelle retningslinjer: 
 

1. Så fremt det er mulig skal Normal SK til enhver tid ha 40 000 kroner på konto.  
2. Vi skal sende deltakere til én prioritert konkurranse i twintip og én i snowboard. 
3. Vi skal hente opp ressurspersoner til camp og treninger. 

 
 


