
ARSM@TE OSTMARKA IDRETTSLAG
6. mars 1996

ARSBERETNING
1.4.95 -  1.3.96

1. Styret i perioden:

leder: Vidar BOe
nest.leder: Tom Edvardsen
Styremedlem: Bjorn Erik Thuv
Styremedlem: O1'vind R6en
VaraLrnedlem: Jan Sjolshagen

I tillegg har Bj6rn Sculstock, Ellen Ianke, Fredrik Gakitung og HAkon Keul m. fl. medvirket til
at vi har kommet gjennom iret 1995/96 med et positivt resultat.

2. Mgtevirksomhet

Det har viert avholdt 6 stvremoter i perioden. I tillegg til dette har det vert holdtjevnlig
kontakt av ufbrmell an mellom styremotene,

3. Representasjon

VASSHJULET'95
Jan Sj6lshagen representerte @IL pi et mixed lag med CERES under lorirets stafett. Det ble
en 3. plass.

POST NM/POLITI NM
vidar BOe ble nr. I pe tempodistansen under post NM, og nr.2 p& samme distanse under politi
NM- I tillegg ble han nr. 2 pi fellestarten under post NM.

BIRKEBEINERRITTET'95
Vi ble representert ved Vidar BOe, @yvind Rgen og Jan Sjglshagen. Det ble ingen klasseseire i
ar, men de gjorde alle 3 en hederlig innsats.

TERRENGzuTT - HARESTUA
Kjersti B6e representerte klubben pi en 30 km. Hun var enestc kvinnelige deltaker.



4. Arrangement

Egil Soby seminar - 26. april1996
63 betalende deitakere. Bra g1'ennomfprt. Godkjent 6konomisk resultat. Vi hadde for kort
innsalgstid, noe som mi forbedres ved senere arrangement av denne karakter.

Barnas sykkeldag - 15.juni 1995
Bra oppslutning - ca. 50 delt. i klassene 1. - 4. klassetrinn. Suksessen mi f6lges opp i 1996.

VASSIIIULET'96 - 8. og 9.september 1995

Totalt 138 betalende deltakere. 19 lag deltok pA stafetten som viste seg i vere et populert
tiltak. Meget god prerniering som vi har fitt positive tilbakemeldinger pi. Godkjent Okonomisk
resultat.

5. Okonomi

Ideen, giennomf6ringene og resultatet, viser at klubben har livets rett. For/vrig vises det til
vedlagte regnskap.

6. Framtidige planer

Utvikle allerede igangsatte prosjekter, samt stifte et eget fond til videreutvikling av
bameidretten..

Styret


