Årsberetning for Lierbygda olag 2007
Styret i Lierbygda Olag har i 2007 hatt følgende sammensetning:
Leder: Kari Strand
Sekretær: Roger Olsson
Kasserer: Kim Farnes Hansen
Leder anleggsutvalget: Ingemar Jansson Haverstad
Leder trenings og rekrutteringsutvalget: Vidar Strand
Leder trimutvalget: Bjarne Tokheim
Oppmann: Ole Johnny Bråthen
Det har i 2007 vært holdt 6 styremøter og 39 saker har vært oppe til behandling.
2007 har vært et begivenhetsrikt år for Lierbygda Olag. Høstens NMhelg 21.23.
september med NM natt junior og senior, NM stafett junior, Craftcupfinaler
junior og Liersprinten, var lagets store dugnad og utfordring. NM natt hadde arena
fra Hennunmarka skole med start på ”Glasåsen” og løyper på kartet ”Storemyr”. For
de resterende arrangementene var Eiksetra arena med løyper på kartet ”Skimten”.
80 stykk av lagets medlemmer, med hovedkomiteen i spissen, bidro til at NMhelgen
ble svært vellykket. Et bevis på det, er at Lierbygda Olag ble som en av tre
kandidater nominert i kategorien ”beste arrangement” under Ogallaen. Lierbygda
vant riktignok ikke, men vi kan være stolte av hva vi i Lierbygda Olag klarte å få til
sammen.
Hovedkomiteen for NM var følgende:
Leder
Helga Haverstad
Løpsleder
Helen Gåsvik
Løpsleder, Liersprinten
Roger Olsson
Hovedkontrollør
Astrid Carlson
Data/sekretariat
Ingemar Jansson Haverstad
Premier
Berit Oppedal Tokheim
Arena
Bjarne Tokheim
Kart og løyper
Vidar Strand
Start
Kim Farnes Hansen
Økonomi
Live Myrset Evjen
PR, presse
Arne Ask
Salg
Gunhild Hennum
Sponsorer
Rolf E. Andersen
I ettertid er det gledelig at klubben sitter igjen med et flott overskudd på vel 200.000
kr, som kan være med på å legge til rette for videre drift og utvikling av klubben.
Det har vært mange gode sportslige resultater i året som har gått. Av disse bør
spesielt nevnes Sindre Jansson Haverstads bronse på mellomdistanse i H1920

under NMuka på Løten, Arne Asks 2 gull og 2 sølv under Preo EM i Frankrike
og Maren Jansson Haverstads 5. plass i D15 i Hovedløpet.

Årsberetning fra trimutvalget
Utvalget har bestått av Bjarne Tokheim
Jan Vidar Thoresen
Jan Myhrvold
Einar Kleven
Anne L. Delsbekk
I tillegg har faste men viktige støttespillere vært Arne Ask, Atle Ormevik og Vidar
Strand.
Følgende kart ble benyttet: Eiksetra Øst 94, Solbergåsen 83, Bømarka –04,
Reistadåsen –04 og Grøstadmarka/Gjellebekk særtrykk –07.
Det er solgt 198 konvolutter en tilbakegang på ca 8% fra 2006.
Det er avholdt 5 dugnader/møter. Jan Myhrvold har også i år hatt kontakten med
utsalgsstedene. Det er fortsatt svinn/manko hos enkelte utsalgssteder, dog av
begrenset størrelse. Avtaler bør revurderes.
Sesongåpningen var i år på Kraft 6. mai i ganske pent vær og med bra frammøte. Vi
hadde ett kart med påtrykte poster, tilsvarende det mange andre lag nå benytter.
Dette forvirret likevel en del av deltagerne, noe vi løste pr. Telefon.
Vi har mottatt rapporter om manglende postutstyr, og en grunneier følte seg såpass
krenket at posten på hans eiendom ble flyttet! Plasseringen av alle poster på våren
var imidlertid sjekket med landbruksavdelingen uten merknader.
Noen av tilbakemeldingene gikk også på ønske om økning i antall poster utsatt på
våren. Andre er lite tilfreds med sykkelrunde på Solbergkartet. Vi har mottatt ca 8
tilbakemeldinger om ovenfor nevnte forhold.
Hyggekvelden hadde også noe mindre frammøte med ca 35 stk deltakere den 11.
november. To av deltakerne har ytret ønske om kart over nye/andre områder.
Oppsummert innsats er:
36 stk har tatt 100 poster.
100 har oppnådd gullmerke
10 stk har oppnådd bronseplakett
2 stk har oppnådd sølvplakett
2 stk har oppnådd sølvplakett
2 stk har oppnådd gullplakett
2 stk har oppnådd 20 års plakett

Årsberetning fra trenings og rekrutteringsutvalget
Treningsog rekrutteringsutvalget har i 2007 bestått av Vidar Strand, Helga
Haverstad og Rolf E. Andersen.
Vårsesongen startet med sprintløp i Drammen City Cup hvor Lierbygda arrangerte
ett av fire løp. Klubben har i år arrangert syv ordinære treningsløp, et PreO
treningsløp, i tillegg har vi hatt ett av Røykens Olags treningsløp på vår plan. Det har
vært godt fremmøte med i overkant av 20 startende i snitt pr. treningsløp. I tillegg til
de ordinære treningsløpene har ungdommene hatt tilbud om å bli med på
ungdomstreninger for Drammensregionens løpere.
I juni ble den tradisjonelle Kransekakestafetten arrangert med deltakere fra
Lierbygda, Røyken Olag og Asker SK.
Ungdomsløperene har i år hatt tilbud om trener. Det ble avholdt 4 treninger med
treneren og treneren var med på NM/HL.
Gildesprinten ble arrangert 3.mai ved Damtjern med nesten 900 deltakere fra alle
barneskolene i Lier.
Maren Jansson Haverstad og Erik Trøen var kvalifisert til deltakelse på
Unionsmatch D/H 1314 og D/H 1516 (tidligere interkretskamp) i Halden. Maren
vant D 1516 og Erik ble nest beste Buskerudløper med 20 plass i H 1314.
Maren Jansson Haverstad vant Sørlandsgaloppen sammenlagt, nr. 2 i 5dagers
i Frankrike og nr. 3 i 5dagers i Sverige.
Lierbygda hadde ingen deltagere på Otroll leiren i år.
Lierbygda har i år vært representert med følgende lag/deltagere i stafetter og
NM/Hovedløp:
Tiomila: 1 ungdomslag og 2 løpere som deltok på felles herre lag med Sturla og
Konnerud
KM Junior: Junior laget med Eirik Jansson Haverstad, Sindre Andersen Gåsvik
og Sindre Jansson Haverstad tok en sterk 2 plass.
OFestivalen: 1 damelag, 1 herrelag.
KM stafett: 1 guttelag, 1 herrelag 1 dame veteran og 1 herre veteran.
Hovedløpssamling og hovedløp: Maren Jansson Haverstad (5pl), Erik Trøen
(14pl), Magnus Olsson (51pl), Sondre Evjen (65pl). Maren var også med på
Buskeruds jentelag som vant HLstafetten.

NM Junior, Ultralang Sindre Jansson Haverstad (13pl) og Eirik Jansson Haverstad
(40pl)
NM Junior, langdistanse Sindre Jansson Haverstad (9pl)
NM Junior, mellomdistanse Sindre Janson Haverstad (3pl) og Sindre A. Gåsvik
(69pl)
NM sprint, Eirik Jansson Haverstad (25pl) og Sindre Jansson Haverstad (27pl)
Sindre A. Gåsvik,
NM Stafett, Junior, Eirik Jansson Haverstad, Sindre A. Gåsvik og Sindre Jansson
Haverstad(16pl)
Kretsmestre fra Lierbygda 2007
Maren Jansson Haverstad vant D 1516.
Representasjon
Orientering:
Sindre Jansson Haverstad ble uttatt til nordisk mesterskap på Bornholm i Mai.
PreO:
Arne Ask vant Paralympicsklassen, nr.2 i åpen klasse, nr.1 i tomannslag og nr. 2 i
lagkonkurransen i åpen klasse under EM i PreO.
Arne Ask ble uttatt til å delta i PreO VM.
Ski orientering:
Sindre Jansson Haverstad ble uttatt til å delta i Jr VM Skiorientering i Østerrike.
Klubbmesterskap
28. august ble det arrangert klubbmesterskap for Lierbygda og Røyken Olag. Løpet
ble arrangert i barnehagen på Utsikten av Lierbygda Olag. Sesongen ble avsluttet
med stjerneO og pølsegrilling i fra Søsetra den 11. november.

Årsberetning fra anlegg 2007
Anlegg har i året som gått bestått av Ingemar Jansson Haverstad og Kim Farnes
Hansen.
To kart er utgitt i 2007 i forbindelse av NM og Junior arrangementene som ble
avholdt 21.23. august 2007. Et kart Skimten som dekker området mellom Skimten,
Storsteinsfjell, Eggevollen og Martinsløkka. Et kart Storemyr er utgitt som dekker
vestre Bømarka. Begge er trykket i målestokk 1:10.000.
Det er påbegynt arbeide med å fremstille et mindre turkart som dekker deler av
Solbergåsen. Arbeidet vil bestå i å digitalisere eksisterende kart for å deretter utføre
forenklet synfaring i området.
Det foreligger også planer om å utvide Skimtenkartet i første omgang rundt Garsjø
for å bistå Drammen Turistforening og i andre omgang videre sørøver mot Tverken
og vestover mot Vakkertjern, dette i samarbeide med Sturla IF .
Klubben fikk 10.000 fra Gildefondet. Et tunneltelt og noe EKTutstyr er bestilt for de
pengene.
For anlegg
Januar 2007
Ingemar Jansson Haverstad

