
Beretning fra styreleder 2021 

Året som gikk har vært preget av koronarestriksjoner for klubben. All-idretten for barn og unge har 

gått nogen lunde uberørt, mens aktiviteten for voksne har blitt satt på vent ved gjentatte 

anledninger.  Større arrangement har enten blitt avlyst, nedskalert eller flyttet.  Klubben har etter 

beste evne forsøkt å følge gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene. Frivillige har ført lister og 

strekt seg langt og fortjener en ekstra honnør.  Vi søkt om koronamidler i flere omganger for tapt 

omsetning og likviditeten er derfor god. 2021 var preget av mange avlysninger. Da det viste seg mulig 

prioriterte styret å bruke noe midler på en fellestur til Fonna for alle før sommerferien. Vi håper på 

mer normale tider i tiden fremover og ser blant annet frem til omsider å kunne feire klubbens 50 

årsjubileum.  

Styret har hatt jevnlige møter i 2021.  Styret gjennomførte en kort medlemsundersøkelse før 

sommeren som ga nyttig informasjon i forbindelse med planlegging av aktivitetene.  

Styret ønsker god dialog med medlemmene, frivillige og foresatte. Det ble derfor invitert til en sosial 

samling for alle frivillige i høst. På samlingen gikk vi blant annet gjennom NIFs verdier.  Rekruttering 

og utvikling av frivillige er en prioritert oppgave for styret. Målet er å ha to samlinger med frivillige i 

året. Videre ønsker styret en egen ungdomsrepresentant i styret for å sikre dialogen med barn og 

unge. 

Styret har deltatt på kurs i styrearbeid i regi av Agder idrettskrets sammen Bykle IL. Dette gav oss 

mange nyttige tips og helt klare råd om å forbedre strukturen i styrearbeidet. Derfor har styret bla 

utarbeidet forslag til nytt organisasjonskart og et årshjul. Vi har og en ambisjon om å utarbeide en 

klubbhåndbok som vil hjelpe kommende styrer å løse sine oppgaver.  Administrativt har vi byttet 

bank fra Sparebanken Sør til Valle sparebank og reforhandlet ny forsikringsavtale med Gjensidige. 

Videre har vi jobbet med å utvikle ny hjemmeside og nytt elektronisk arkiv herunder flytting av 

domene og epost. Den digitale strukturen til klubben var ikke tilfredsstillende så det har vært en høyt 

prioritert oppgave å få på plass. 

Underliggende for reorganiseringen av styrearbeidet fremover med tre ulike arbeidsutvalg er noen 

felles ambisjoner; 

• Etterleve NIFs visjon om «idrettsglede for alle» 

• Tilby et  godt og variert all-idrettstilbud for alle medlemmer 

• Utvikle et attraktivt langrenn-/alpintilbud for barn og unge i Bykle. 

• Opprettholde og utvikle Hovden som en attraktiv renndestinasjon for langrenn og alpint. 

Siste punkt har blant annet ført til at vi får arrangere NM Master i alpint 2023 og at vi sammen med 

BK og Bykle IL har søkt om å få arrangere NM langrenn del 2 i 2024.  Skal vi lykkes med alt må vi blant 

annet opprette ROBUSTE arbeidsutvalg for langrenn og alpint med ansvar for rekruttering, utvikling 

og arrangementer. Videre må vi opprettholde og utvikle et godt samarbeid med Agder og Rogaland 

Skikrets og Hovden Skigymnas. 

Jeg vil takke styret og de som nå går ut for alt arbeidet som ble gjort i 2021. Videre vil jeg takke alle 

aktivitetsledere og andre frivillige for innsatsen.  Jeg vil spesielt få takke alpingruppa som til tross for 

nedleggingen av  alpinlinjen på HSG har klart å skape nytt engasjement. Jeg vil også takke 

langrennsmiljøet på HSG for ukentlige treninger og samarbeid rundt flere større arrangementer som 

KM på rulleski og Hovdenrennet. Til slutt må jeg få takke Bykle kommune for kulturmidler og for 

bruken av anlegg - og for det gode samarbeidet med ansatte kultur og fritid som alltid er 

løsningsorienterte og hjelpsomme.  



 

 

 

  

 


