
Årsberetning Hyggen Ski 2016/2017 

 
HIF Ski har i sesongen 2016/2017 vært igjennom noe store positive forandringer. På våren startet vi 

samtaler med ROS om en reforhandling av samarbeidsavtalen for å få til et nærmere og bedre samarbeid. 

Vi foreslo blant annet et felles sportslig utvalg som skulle bestå av trenere fra begge klubber og sikre mer 

koordinasjon mellom klubbene. Etterhvert som samtalene foregikk ble det dessverre klart at ROS ikke 

ønsket det samme som HIF, og vi besluttet å ikke inngå ny avtale med ROS.  

 

Utfordringen med å stå alene var i hovedsak mangel på treningsarena. Forskjellige løsninger ble diskutert, 

men løsningen falt på plass tidlig høsten da vi ble kontaktet av TeamEid som er et samarbeid mellom 

skiklubber i Asker/Røyken. Deres modell er akkurat den som HIF ville ha på plass med ROS. Felles trening 

med lokal klubbforankring. Vi inngikk derfor en treningsavtale med Eid og fikk treningstid på Eid kunstsnø 

arena fra høst 2016. 

 

Før oppstart på kunstsnø gjennomførte vi barmarkstrening ved og i Røykenhallen torsdager 18:00 - 19:30. 

De eldste hadde en time utetrening før vi avsluttet sammen inne i hallen. Opplegget fungerte veldig bra og 

gjorde at vi ble veldig godt kjent med alle i gruppen.  

 

Rett før jul ble det nok snø til å gjennomføre trening på kunstsnøen på Eid. Vi delte oss i skileik 1 (1-2 

klasse), skileik 2 (2-3 klasse), gruppe 1 (5-6 klasse) og gruppe 2 (7 klasse). Hyggen trente for seg selv i 

skileik, mens gruppene samtrente med TeamEid. Etterhvert som vi ble kjent med de andre barna fungerte 

dette godt. Våre utøvere fikk flere å bryne seg på og bli kjent med. Vi trente på Eid tirsdager og torsdager. 

 

Vi har også gjennomført en treningssamling til Sjusjøen tidlig i januar. Tilsammen var det over 30 stykker 

barn og voksne som dro fra Hyggen. Vi fikk gått mye på ski og det ble en veldig sosial helg. Vi har allerede 

startet med å sjekke interesse for tur neste år. 

 

Spond er tatt i bruk for planlegging og informasjon. Vi synes det fungerer veldig bra. 

 

Sesongen 2016/2017 har det vært 28 barn på skileik 1-4 klasse og 12 barn på gruppetrening. 

 

Trenerne for skileik har vært Kjersti Marthinsen, Eirik Horst, Lisbeth Ax Syvertsen, Hege Vilming Sørlie, 

Kim Feydt, Ingeborg Fønstelien, Bjørn Vilming Sørlie. Nytt i år har vært bruk av ungdomstrenere, Ida 

Norberg og Alvilde Lundberg som begge har trent ski på HIF/ROS i mange år, har hjulpet til på treningene. 

Dette har fungerte veldig bra!  

 

For gruppetreninger har Kristen Tvenge, Ørjan Tvenge og Pål Berg vært trenere.  

 

 

 

 


