Årsmelding 2016, sportslig komite
Sportslig komite har bestått av: Astrid Kravdal, Are Strandlie, Øyvind Lien, Martin Õhman og
Hege Solerød.
I tillegg til medlemmene i sportslig ha 12 personer tatt Trener 1, del 1 og 8 av disse også del
2 slik at det har vært mange flere som har bidratt sterkt på trener siden, både fast og som
hjelpetrenere. Astrid har også tatt trener 2, Øyvind er snart ferdig og Hege er i gang.
Sesongen ble startet med vennekveld på Skistua 26 10-12åringer, hvorav 7 nye. Etter påske
var vi 54 barn og unge på introduksjonskurset på NTNU. Hele 26 av disse var nye.
Uka etter startet tirsdagstreningene. Gjennomsnittlig har det vært 49 barn og ungdommer
på vårtreningene. På høsttreningene har gjennomsnittet sunket til 34. På tirsdagstreningene
har det også vært treninger for voksne.
Onsdager er dagen for Nammo-cup for barn og unge eller Vestmjøsa-cup for alle aldre. 54
Gjø-Vard løpere har en eller flere starter i Nammo-cup og 25 av disse fikk
sammenlagtpremie for minimum 4 av 5 løp. I de 8 Vestmjøsa-cup-løpene har det vært 52-79
løpere. 26-44 av disse har vært fra Gjø-Vard.
Vi har vært store i flere løp også. I Våronnløpet på Skreia startet hele 56 Gjø-Vard-løpere og i
O-Ringen i Sãlen var Gjø-Vard 3. største norske klubb med sine 49 påmeldte. Klubbtur hadde
vi også til O-Festivalen der vi bodde enkelt og eksotisk med de fleste av våre 40 løpere på
Speiderborgen.
Nytt av året var at Gjø-Vard stilte lag på Night Hawk. Det var spennende med både natt-og
dagetapper på denne stafetten der vi stilte med ett herrelag, ett jentelag og 2 guttelag.
Ungdommene våre har også vært representert på Tiomila, Hovedløp og O-landsleir, O-Idol
og Unionsmatch
I samarbeid med Raufoss og Toten-Troll er Erlend Slokvik engasjert som trener for de over
13år. Han lager treningsopplegg hver torsdag på Toten og Gjøvik mesteparten av året. Dette
er et flott tilbud til alle som behersker C-nivå.
Gjø-Vard arrangerte finalen i Nammo-cupen i september med Gjø-Vard-løpet påfølgende
dag. Dette gjorde det ideelt å ha samlinger samtidig. Det var O-troll-leir på Skumsjøen med
38 barn i alderen 9-12år og 8 voksne tett pakket sammen i Jeger- og Fiskerforenings hytte på
Osbakken, mens de som var litt eldre hadde Nammo-samling på Skistua.
Sesongavslutning ble arrangert på Skistua med utdeling av premier i Pokal-cupen,
klubbranking, klubbmesterskap og bestemannspremier. Nytt av året var utmerkelsen ”Årets
miljøskaper” som gikk til Anna Emilie Torseth.
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