Årsmelding for Normal SK 2017
Styret i 2017
Årsmøte for 2016 ble avholdt 15. mai 2017. Styret har siste år bestått av:
Leder:
Haakon Vargdal
Styremedlemmer:
Hanne Marit Henriksen
Ronald Skjømming
Roar Eliassen
Nils Kristian Hansgård
Vigleik Aas
Simon Fossheim
Utøvernes repr: ingen

Styrets arbeid
Det ble avholdt ca 6 styremøter i 2017.
Av saker som har blitt behandlet kan nevnes:
• Camp/Norgescup 2018
• Dugnader, vedlikehold
• Sponsorsøknader
• Opplegg for treninger, inne og ute
• Medlemsregister

Aktiviteter
I 2017 har vi hatt følgende aktiviteter:
• Treninger på torsdager på Skillevollen
o Veldig heldig som har så mange flotte trener som bidrar.
• Innetreninger i gymsalen på studiested Mjølan, Polarsirkelen vgs.
o 3 grupper. Kids, gutter og jenter. Ca 10 deltakere per gruppe
• Camp 10-12 februar, med innleide trenere Helene Olavsen (snowboard) og
Klaus Finne (twintip).
• Springsession 19 mars
• Veldig mange av klubbens medlemmer var å så på X-games på Hafjell
• Felles klubbtur til Sulis 21-23 april. Pga stengt fjell ble det 22-23
• 3 deltakere på parkbyggerkurs i Tromsø
• 4 deltakere på trampettsikringskurs i regi av Rana turn.
• Medlemstallet har hold seg stabilt på ca 100 medlemmer

Konkurranser i 2017
Lokale arrangement:
• SpringSession ble arrangert 19. mars
Deltakelse i arrangementer andre steder:
• Deltakelse i Norgescup:
o Trym Rengård 1. plass SS junior på Ringkollen
o Kristian Skjømming 5. plass SS på Geilo
•

Kristian Skjømming, Trym Rengård og Sigurd Vargdal deltok i NM på Hovden
o 4. plass i boardercross til Sigurd
o 6. plass i slopestyle for Trym

Anlegg og utstyr
•
•
•

Snowpark. Klubben eier diverse railer og bokser.
Skatepark. Skatepark med betongelementer, 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
Mo Industripark
Rana Kommune
Helgeland Kraft
Treningsavtale med Stamina

Økonomi / regnskap for 2017
Regnskapet for 2017 er revidert og funnet i orden av revisor.
Regnskapet viser
Beholdning pr 31.12.2017 var Kr

Aktiviteter / budsjett for 2018
Styret ser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide et eget budsjett for 2018, 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 konkurranser (norgescup og NM) i twintip og
snowboard.
3. Vi skal hente opp ressurspersoner til camp og treninger.

