Årsberetning 2016 Vestsida Skotthyll
STYRET :

Peder Evjen, styreleder - Brage Melby, kasserer - Ola Fuglem, sekretær

Det er avholdt 3 styremøter dette året. Pr 31.12.2016 var det 14 medlemmer i klubben.
Aktiviteten har vært stor gjennom hele året. Mange dugnader på eget anlegg og dugnader i
Skotthyllhallen er blitt gjennomført. Likeså er det utført utrolig mange treninger ,
seriekastinger og deltakelser i andre klubbers arrangementer. I tillegg, har klubben
gjennomført det årlige arrangementet Vestsida maraton.
Vestsida Skothyll har stilt med 3 lag i utendørs serien, 2 lag i Innendørsserien i
Skotthyllhallen og 2 lag i utendørs cupen.
Som tradisjonen tro, har klubben deltatt både med deltakere i innendørs NM i
Skotthyllhallen og i utendørs NM i Kristiansund. Siste nevnte arrangement, ble et meget
godt gjennomført arrangement, med minnerike opplevelser. Vestsida stilte med hele 12
mann under NM i Kristiansund. Beste plassering ble oppnådd av John Magnar Buseth med
en fin 6. plass. Styret gratulerer !
Av reultater ellers må vi nevne at det ble 2. plass til vårt veteran 3 lag, under
ÅpningsCupen - arrangert på Sorte. Arnulf Sagøy ble tildelt bestemanns premien i klassen
over 60 år. Gratulere så mye Arnulf !
Årets Vestsida Maraton ble arrangert og gjennomført på en god måte - i et flott vær - med
42 deltakere.
Gjennom året er Vestsidas anlegg blitt fornyet en del. To nye boder er blitt satt opp og
kunstgress er blitt lagt ut på 3 baner. Til fornyingen av anlegget er det blitt brukt en del
penger. Mange dugnadstimer er blitt utført av medlemmene.
Styret takker alle medlemmene for et begivenhets rikt år, med mange gode resultater,
meget godt samarbeide – og de store «høydepunktene» - hvor gode, sanne og usanne
historier, ble fortalt under våre dugnader, under kaffepausene på klubbhuset eller rundt
kaffebordet i Skotthyllhallen.

For styret i Vestsida Skotthyll
Peder Evjen, styreleder sign.

