
Årsmelding for alpingruppa i Uvdal IL 2020 

Årsmeldinga for 2020 blir mer eller mindre en blåkopi av tidligere årsmeldinger, dog med en litt brå 

slutt på skisesongen 2020. 

 

Treninger: 

Treninger i alpinsenteret kl 1800 – 1930 mandager fom 13.1.20 

Disse treningene har vært arrangert i samarbeid med Snørøverne. For dem som står på ski har vi hatt 

to ulike tilbud: Alpint (grunnleggende opplæring og portkjøring) og jibbing (hopp og triks i parken). 

Noen velger å kjøre på egenhånd, fortrinnsvis i parken. 

 

Sesongen fikk imidlertid en brå slutt 12.3. da Norge stengte ned pga pandemien. All idrettsaktivitet 

ble lagt på is i tillegg til at skisentrene også stengte ned. Det ble derfor ikke arrangert noen flere 

treninger eller avslutningsrenn dette året. 

 

Dugnad: 

På tampen av 2020 (5.12.) deltok vi på dugnad med å sette opp sikkerhetsnett i fartsløypa i 

Alpinparken. Her deltok tre ungdommer og tre voksne fra alpingruppa i tillegg til skisenterets egne 

folk. 

 

Deltakere på trening 2020: 

Antall deltakere med ski på beina har vært ca 15. I forhold til medlemsskap i Uvdal IL har vi nok noen 

mørketall. 

Trenere: 

Følgende har vært trenere: 

• Nils Vøllo 

• Martin Sevlejordet 

• Ole Morten Simensen 

I tillegg har Ole Rennehvammen stilt opp for å kjøre heis så å si hver trening. 

Styrearbeid: 

Styret har bestått av May Britt Hestnes, Nils Vøllo og Ole Morten Simensen. Sistnevnte som leder. 

Betty Karin Nørstebø har betalt regninger og krevd inn treningsavgifter. Det har vært dårlig med 

styrearbeid, det meste har blitt løst pr telefon, SMS og mail. 

Veien videre: 

Vi tilbyr en aktivitet som deltakerne setter pris på og er for så vidt fornøyd med det. Kunne selvsagt 

ønske at vi kunne skape enda mer og bedre aktivitet, men tida og oppfinnsomheten setter pr nå en 

stopper for det. 

Om noen skulle brenne inne med et engasjement for alpingruppa og /eller ha gode ideer for nye 

aktiviteter er det bare å si ifra. 

 

Uvdal 8.4.2021, Ole Morten Simensen 


