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ÅRSBERETNING 
 

2015 

 
 

 
 

NM stafetter Grimstad. Jenter 15-16 år 4x100m - GULL 49,60 

 Iselin Ween Rustad - Birte Istad Skinnes - Malene Kollberg - Andrine Lærum 
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ÅRSBERETNING FOR IF HELLAS 2015 
 

 

 

 

Styret i IF Hellas 2015 

Leder    Karl-Erik Solberg     

Nestleder   Svein Kleverud     

Styremedlem 1  Trude Ween Rustad      

Styremedlem 2  Ivar Rinde      

Styremedlem 3  Marianne Ygård       

Varamedlem   Jenny Katrin Ødegård    

 

Utvalg    

Stevneutvalget  Terje Moen     

Stevneutvalg medlem.  Oppnevnt av styret: 

Bjørn Lunnan, Svein Aasen, Lasse Ygård, Karl-Erik Solberg, 

Svein Kleverud, Jess Granlund, Olav Bråthen, Odd Kofstad,  

Emil Olsson. 

 

Materialforvalter  Odd Kofstad     

Orienteringsgruppe  Rolf Justad      

Revisor   Tom Berntzen    

 Revisor   Tom Saugerud    

 Utdanningskontakt  Per Arne Strindeberg gj.v. 

Foreldregruppe leder  Marianne Ygård     

   

Hyttestyret leder  Karl Erik Solberg     

Hyttestyret kasserer  Terje Moen     

 Hyttestyret medlemmer Jan Nyrønning   

    Odd Kofstad     

Valgkomite   Lasse Ygård      

Valgkomite   Terje Ingar Knudsen  

Rep. råd/krets.   Oppnevnt av styret: 

    Lasse Ygård og Terje Moen.   

 Jubileum 100 år.   Oppnevnes av styret. 

Prosjekt Hall/bane   Per Arne Strindeberg og Tom Saugerud, 

 
 

Medlemmer 

 
Pr. 31.12.15 hadde Hellas 241 medlemmer med følgende fordeling: 

 90 aktive friidrettsutøvere: 24  (6-9år) 

38  (10-13år)  

28  (14 år og eldre) 

 Støttemedlemmer  81  (I hovedsak Gamle Grekere) 

 Familiemedlemmer  70  (Foreldre og søsken til utøverne) 

 

Det har vært en økning på 13 medlemmer fra 2014. 
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Styrets arbeid 
 

Styret har i 2015 hatt 10 styremøter. I tillegg har det vært mange arbeidsmøter og 

planleggingsmøter i forbindelse med våre stevner og arrangementer. Våre styremøter har vært 

holdt i en positiv og konstruktiv tone og det har vært lett å samle styret til møtene.  

Styret har gjennomført flere møter i forbindelse med våre nasjonale stevner og 

treningsstevner.  I tillegg har et utvalg jobbet med planlegging og gjennomføring av DnB 

Idrettsleker.  

 

Av hovedsaker har styret arbeidet med: 

 

 Fullført opprettelse av KlubbAdmin – Idrettens online medlemskartotek som er linket 

til SportsAdmin og MinIdrett. (Alle Idrettslag i Norge skal ha dette gjennomført innen 

31.12.2016) 

 Medlemskontingent og treningsavgift. 

 Bestilling og levering samt fakturering av klubbtøy. På slutten av året gikk vi over til 

nettbutikk for bestilling av klubbtøy. «Butikken» ble åpnet på internett. 

 Planlegging av de 3 nasjonale stevner, 4 treningsstevner og treningsleir i påsken. 

 Avtaler, bestillinger og organisering for Hellas-utøvere til mesterskap (UM og jr.NM)   

 Planlegging av sommeravslutning på Marienlyst og sesongavslutning på Hellas-hytta. 

 Trenersituasjonen og behovet for flere trenere og medhjelpere. 

 Drift og kompetanse på utstyr til tidtakingsanlegget med FriRes. 

 Dugnad – Enjoy Bonusguiden. 

 Planlegging og gjennomføring av 2 økter med DNB Idrettsleker.  

 Oppgradering av utstyr til Marienlyst friidrettsbane (Nye startblokker mm kjøpt inn av 

Drammen kommune) 

 Søknader om tilskudd fra legater og fond samt fra det «offentlige». 

 Plassering av Hellas kapital i DNB obligasjonsfond.  

 Oppfølging etter «Ung Leder» - prosjektoppgave. 

 

DNB Idrettsleker - Marienlyst 29. juni til 01. juli 2015 

30 barn deltok på Idrettslekene som ble ledet på en utmerket måte av Christopher Selmer. 

Forberedelser ble gjort av komiteen, som bestod av; Olav Bråthen, Trude Ween Rustad, Lasse 

Ygård, Jakob Wang og Oddbjørn Solstad. Barna ble delt opp i 3 grupper og instruktører var 

Hellas egne unge utøvere; Rolf Magnus Rinde, Vegard Hope Bjørge, Kristin Haukelidsæter, 

Iselin Ween Rustad, Malene Kollberg og Andrine Lærum. Flere fra «den eldre garde» var i 

støtteapparatet og bidro på en meget god måte.  

 

DNB Idrettsleker - Marienlyst 10. til 12. august 2015 

74 barn deltok på Idrettslekene i august. Leder denne gang var Lasse Ygård, som sammen 

med dagsansvarlige Terje Moen, Oddbjørn Solstad og Olav Bråthen sørget for at Hellas 

gjennomførte nok et vellykket arrangement. Trude Ween Rustad gjorde avtaler med 

instruktører. Under idrettsleken ble barna delt opp i 4 grupper og dyktig ledet av unge 

Hellasutøvere; Vegard, Tomas, Akusika, Scott, Pelle, Veliane, Rolf Magnus, Iselin og 

Anniken. Jakob Wang ordnet med bestilling av effekter fra DNB med mer og flere fra den 

eldre garde var også denne gang med i støtteapparatet.  
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Begge DNB Idrettsleker var meget vellykket - takket være god planlegging/organisering og 

dyktige ledere / instruktører / trenere. Dessuten må vi fremheve at DNB Idrettsleker gir et flott 

tilskudd til klubbkassa og at flere av barna har fortsatt med friidrett i Hellas.  

En stor takk til alle som hjalp til under DNB Idrettsleker 2015. 

 

Økonomi  
 

Regnskapet for 2015 viser driftsinntekter på kr. 425.619 som i hovedsak består av inntekter 

fra ulike arrangementer (stevner, turorientering og idrettskoler) i tillegg til bingo- og 

grasrotinntekter, foruten medlemskontingent og treningsavgift. Finansinntektene ble på kr. 

13.528. 

 

Driftskostnader er på i alt kr. 426.682. Her er trenerkostnader, utgifter til startkontingenter 

samt dekning av reisekostnader de største postene. Driftsresultatet er overskudd kr. 12.465. 

 

Årsregnskap bestående av resultatregnskap og balanse presenteres i henhold til våre lover på 

årsmøtet sammen med revisjonens beretning. 

 

Miljø 2015 
 

Det er viktig med et sportslig og godt sosialt miljø i klubben! Vi har også i 2015 jobbet aktivt 

med det sosiale miljø og våre trenere har vært spesielt oppmerksom på dette. Flere har bidratt 

på en utmerket måte med å følge opp vår utøvere på trening og på stevner. Vi har arrangert 

Dialoglekene i samarbeid med IF Sturla og to nasjonale banestevner: Åpningsstevne og 

Elvelekene (høststevne). I tillegg fire treningsstevner, to DNB idrettsleker samt medhjelpere 

på idrettsdag for Danvik barneskole. Sommeravslutning, med vellykket mix-stafetter og 

servering, ble arrangert på Marienlyst 17. juni 2015 (se foto). Sesongavslutning for alle ble 

avholdt seinhøstes med tilstelning på Hellashytta (se foto) og «Den Gamle Greker» har 

avholdt sine to tradisjonelle sammenkomster. Takk til initiativtakere, leder, dommere og alle 

funksjonærer / medhjelpere, som har vært med og bidratt til oppfølging av våre utøvere og til 

planlegging og gjennomføring av våre ulike stevner og arrangement.  

 

 
Sommeravslutning på Marienlyst 17. juni 2015. 
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Sesongavslutning på Hellashytta 24.10.2015. Trenere med ungdom / juniorgruppa. 

 

 

 

Trening og trenere 
  

De yngste utøvere fra ca. 6-8 år startet opp inne-treningen i gymsal på Drammen 

videregående skole under ledelse av Tine Borge Raaum, Jakob Wang og Malene Kollberg.  

Dessuten har Tine Borge Raaum i vintersesongen stått for basis-trening på Drammen 

videregående skole. En trening for utøvere med nokså stor aldersmessig spredning. 

 

I Drammenshallen (tirsdager og torsdager) ble inne-treninga for utøvere 9 til 13 år ledet av 

Rolf Magnus Rinde, Aniko Hellebrandt og Giske Kraft. Hjelpetrener i en periode var Yngvar 

Andrason og Jonas Thoen Faber. Trening av utøvere fra 14 år og eldre har, både innendørs og 

ute på Marienlyst, blitt trent av et trenerteam bestående av: Robin Rustad, Mari Hope Bjørge 

og Bjørn Bogsti. Christopher Selmer var i en periode også med i trenergruppa. Juniorgruppa 

har også trent ukentlig i friidrettshallen i Bærum idrettspark.  

 

12 av de mest aktive utøvere reiste i Påsken 2015 til Tenerife på treningsleir. Det ble en 

vellykket treningssamling med 2 treningsøkter om dagen. 

 

Utesesongen startet opp som vanlig tidlig i mai med treninger hver mandag og onsdag for de 

yngste, pluss fredager for 14 år og eldre. Ovennevnte trenere fortsatte å lede utetreningene, 

men ut på sommeren ledet Heidi Wold treninga for utøverne fra 10 til 13 år – en gruppe som 

vokste til 30 utøvere utover sommer og høst.  

Enkelte utøver har sluttet, men det har også vært tilflyt av nye utøvere til alle gruppene.   

Det drives godt på trenersiden og trenerteamet har fordelt oppgavene. Foruten trening i 

Drammen har flere av våre utøvere benyttet lørdager/søndager til å trene inne i friidrettshallen 

i Bærum idrettspark.  

 

Miljøet er viktig og foruten nevnte sommer- og sesongavslutning, ble det på siste trening før 

jul, servert varm gløgg samt pepperkaker og appelsiner til alle tilstedeværende.  

En stor takk til alle som har bidratt med planlegging og trening for/av Hellasutøvere.  

 

For Styret i IF Hellas 

Svein Kleverud 
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Beretning fra stevneutvalget 
 

Dialoglekene 

Vi samarbeidet også i år med Sturla vedrørende Dialoglekene i Drammenshallen. Sportslig 

gikk det meget bra med mange deltakere fra Hellas. Men mye pga at Oslo/Akershus 

arrangerte stevne i Bærumshallen samme helg, ble det dessverre ikke så god deltakelse og kun 

et mindre overskudd i bidrag til Friidrettsalliansen Hellas/Sturla. Overskuddet fra 

Dialoglekene går til å betale leie av Drammenhallen, tirsdager og torsdager til friidretts-

treninger i vinterhalvåret. 

 

Åpningsstevnet 14.mai 2015. 

Rammen for Åpningsstevnet var den aller beste; Flott vårvær og varmt i sola på stevnedagen. 

Marienlyst friidrettsbane (nedslitt og forfallen!) var tross alt et flott skue med grønt gress på 

indre bane og mye folk på tribunen - og på banen, men god stemning.  

Mange etter-anmeldinger og stevnet startet med nesten 400 deltakere og over 1.000 starter.   

Rekordsalg i «kiosken» - alt utsolgt! Funksjonærer i hopp, løp og kast var klare og vi greide å 

arrangere storstevnet på 7 timer. Fantastisk innsats av alle i «grønt», men vi sprakk 

fullstendig, på det meste 2 timer forsinkelse, på tidsskjemaet. Dette førte til mye «støy» 

(klager) i sekretariatet og vi hadde ingen god håndtering av «krisesituasjonen»! 

Økonomisk gikk det meget bra, men vi måtte ta en alvorlig evaluering og vi greide å «reise 

kjerringa» på høstsstevnet; Elve-lekene den 23.august.  

 

Elve-lekene 23.august 2015 

Det ble ikke samme rekorddeltakelse på «Elvelekene» men vi gjennomført et bortimot perfekt 

friidretts-stevne. Vi gjorde flere endringer og forbedringer siden Åpningsstevne 14.mai. 

Denne gang så fungerte alt bra og med et godt bidrag til klubbkassa. Vi var nok en gang 

velsignet med flott vær - sol og sommertemperatur – bedre kan det ikke bli. En stor TAKK for 

den dugnad alle dommer, funksjonærer og medhjelper gjorde, ved å sørge for at «Elvelekene» 

ble et godt arrangement. 

Riktignok kunne vi ønsket oss litt større deltakelse, men hvis vi «kaprer» denne datoen neste 

år så kanskje Hellas «Elve-leker» for fremtiden kan bli en tradisjon? Det er mange som bidrar 

på en positiv måte i Hellas når klubben arrangerer friidrettsstevner og det var hyggelig at 

mange Hellas-barn og ungdommer deltok på stevnet.  

 

Treningsstevner 

Våre 4 treningsstevner har hatt bra oppslutning. Våre egne utøvere har stilt opp og spesielt 

hyggelig har det vært med god deltakelse av de aller yngste, som har fått prøve seg på 

friidrettskonkurranse for første gang. Det har vært god hjelp av de faste funksjonærene på 

treningsstevnene.  

 

Danvik skole 

Danvik skole idrettsdag på Marienlyst hadde god hjelp av Karl-Erik Solberg og Oddbjørn 

Solstad som hjalp til så barna hadde en god opplevelse med friidrett. 
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Tinestafetten 12.mai 

Audun Knappen var til stede under Tinestafetten, som ble arrangert på Marienlyst, og delte ut 

info om IF Hellas til deltakerne. Det var god reklame for klubben og mulighet for rekruttering 

av nye utøvere. 

 

FriRes og Tidtaking 

Bjørn Lunnan, Svein H. Aasen og Berit Nyland har også i år vært behjelpelig med registering 

av deltakere til våre stevner fra SportsAdmin samt etteranmeldelser, heatoppsett og kjøring av 

anlegget under arrangementene. Per Arne Strindeberg har vært behjelpelig med tidskjema. 

Det elektroniske tidtaker-anlegget har blitt kyndig betjent av «Hellas Tidtaker-Team»; Runar 

B. Gundersen, Espen Raaum, Truls Lærum og Trygve Kollberg - godt hjulpet av Terje Ingar 

Knudsen, som til våre 3 stevner har tatt seg av oppkobling av server for bedre utnyttelse av 

anlegget. En stor takk til teamet i sekretariatet og tidtaking. Uten deres innsats og kompetanse 

så klarer vi ikke å arrangere fullverdige friidrettsstevner. 

 

Dommere/funksjonærer/medhjelpere 

Som omtalt har vi også i 2015 gjennomført en rekke stevner og arrangement.  Det har gått 

relativt greit å skaffe et tilstrekkelig antall funksjonærer og medhjelpere til våre stevner. Som 

tidligere er vi avhengig av god hjelp fra «gamle» støttespillere. Vi jobber med å rekruttere nye 

medlemmer (foreldre) for også i fremtiden kunne arrangere stevner på en tilfredsstillende og 

effektiv måte.  

 

Hilsen stevneutvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning 2015 
 Side 8 

Utdrag av resultater og plasseringer i 2015 (Utesesongen) 
 

Mesterskap: 

 

NM stafetter – Grimstad 

Jenter 15-16 år 4x100m  1. pl. finale    49,60 (innledende) 
 

1. etappe: Birte Istad Skinnes 

2. etappe: Malene Kollberg 

3. etappe: Iselin Ween Rustad 

4. etappe: Andrine Lærum 

 

NM jr. – Byrkjelo (alle jr. 19) 

Patrick Monga Bifuko 5. pl. semifinale  100m  11,13 

Andrine Lærum  8. pl. semifinale  100m   12,91 

Josefine G. Løken     400m hekk 1.09,98 

 

1000m stafett:   8. pl.      2.26,84 

1) Kristin V. Haukelisæter, 2) Iselin Ween Rustad, 3) Josefine G. Løken, 4) Andrine Lærum 

 

UM – Lillestrøm 

Vegard Hope Bjørge   3. pl. finale   110m hekk 15,95 

Vegard Hope Bjørge  3. pl.    300m hekk 42,63 

Tomas Marløv  4. plass   lengde  5,92 

Andrine Lærum (16)  5. pl. finale  200m  25,96 

Andrine Lærum (16)  6. pl. finale   100m  12,61 

Iselin Ween Rustad (16) 6. pl. finale  80m hekk 12,47 

Patrick M. Bifuko (18/19) 7. pl. finale  200m  22,80 

Josefine G. Løken (16) 8. plass  300m hekk 48,56 

Malene Kollberg (16)  10. plass  lengde  5,02 

 

1000m stafett:   4. pl.     2.25,50 

1) Birte Istad Skinnes, 2) Iselin Ween Rustad, 3) Malene Kollberg, 4) Andrine Lærum 

 

Øvrige kvalifiserte deltagere UM: 

Kristin V. Haukelidsæter (17) 

 

Større stevner:  

 

Tyrvinglekene  

Scott Ygård (12)  1. pl.   60m  8,42 

Scott Ygård (12)  1. pl.   lengde  4,74 

Scott Ygård (12)  2. pl.   200m  28,27 

Andreas Hoven (17)  3. pl.    Tresteg  13.29 

Andreas Hoven (17)  3. pl.    lengde   6,18 

William Kollberg (11) 4 pl.   200m   29,85 

William Kollberg (11) 4 pl.   lengde   4,10 

Andrine Lærum (16)  6. pl.   100m  12,83 

Malene Kollberg (16)  7. pl.   lengde  4,96 
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Øresundspelen 

Scott Ygård    1. pl.    60m  8,45 

Scott Ygård   3. pl.   200m  27,67 

 

Tjalvelekene 

Scott Ygård (12)  1. pl.   60m  8,57 

Scott Ygård (12)  2. pl.   60m hekk 10,35 

Scott Ygård (12)  3. pl.    kule  8,52 

Andrine Lærum (16)   3. pl.    100m  12,61 

Patrick M. Bifuko (18/19) 4. pl.    100m   11,33 

Iselin Ween Rustad (16) 5. pl.   100m hekk 15,93 

 

Bendit-lekene 

Deltagere: Anniken Jerdahl (14)  og Torjus Bjørnarå (14) 

 

Kretsmestere 2015: 

 

Patrick Monga Bifuko (18/19)  100m, 200m, 110mhk, 400m 

Vegard Hope Bjørge (17)   110mhk 

Thomas Marløv (16)    100m og 200m 

Scott Ygård (12)    lengde, tresteg, 60m, 60mhk, høyde og kule 

Kristin V. Haukelisæter (17)   100m 

Andrine Lærum (16)    100m og 200m 

Iselin W. Rustad (16)    100mhk  

Malene Kollberg (16)    lengde 

Josefine G. Løken (16)   300mhk, 400m 

      

KM Sølv 2015 

William Kollberg (11)   60m og 600m 

Malene Kollberg (16)    200m 

Iselin W. Rustad (16)    100m 

Anniken Jerdahl (14)    600m 

 

KM bonse 2015 

Torjus Bjørnarå    kule, 200m og lengde 

 

NM-Veteran 

GULL (70-74 år) 

Oddbjørn Solstad    300 m hekk 
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Utdrag fra Norges beste – statistikk året 2015 (Innenfor topp 10 plasseringer): 

 

Plass Aldersklasse Utøver Øvelse Resultat 
1 12 Scott Ygård 60m 8,42 

1 12 Scott Ygård 80m 11,24 

1 12 Scott Ygård 100m 13,59 

2 12 Scott Ygård 200m 27,67 

2 12 Scott Ygård Lengde 4,88 

2 16 Josefine G. Løken Stav 2,74 

3 12 Scott Ygård 60mhk 10,35 

3 17 Vegard Hope Bjørge 110mhk 15,73 

3 17 Vegard Hope Bjørge 300mhk 42,59 

4 17 Andreas Hoven Tresteg 13,29 

5 16 Tomas Marløv Lengde 5,92 

5 16 Iselin Ween Rustad 100mhk 15,56 

6 16 Josefine G. Løken 300mhk 47,45 

6 17 Andreas Hoven Lengde 6,18 

7 12 Scott Ygård Tresteg 9,65 

7 12 Scott Ygård Kule 8,78 

7 16 Tomas Marløv Kule 10,92 

8 12 Scott Ygård Høyde 1,40 

9 16 Andrine Lærum 100m 12,61 

9 16 Josefine G. Løken 400m 1,01,94 

9 16 Iselin Ween Rustad 80mhk 12,35 

10 16 Andrine Lærum 200m 25,96 

10 16 Andrine Lærum 400m 1,02.10 

 

 

 

ORIENTERINGSLØPERENS ÅRSBERETNING 2015.    

 

Klubbens o-løper har hatt en meget travel sesong. Hele 41 løp har han startet i (ofte 3 løp i 

uka). Den beste prestasjonen i 2015 var uten tvil 4.plassen (blant 15 løpere) i åpen B-klasse 

under Kongsbergs pinseløp på Heistadmoen. 

 

Turorienteringen har solgt 99 konvolutter (9 mer enn i fjor). Vi er langt unna salgstallene til 

våre samarbeidspartnere Sturla og Konnerud. Det kommer mest av at i de andre klubbene 

slutter egne medlemmer mye bedre opp om tiltaket både ved deltakelse og salg. Husk at du i 

2016 kan sitte hjemme og kjøpe turorientering over nettet: turorientering.no. Kartene legges 

ut på nettet så snart det er bart i skogen og postene er hengt ut. 
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Slik som i 2014 hadde vi også i 2015 et opplegg med 10 lette poster i omegn av Hellashytta. 

Interessen for dette var også i år meget dårlig. Bare 23 kart ble solgt (derav 6 over nettet). 

 

24 juni ble det arrangert mix-stafett med start, vekslinger og mål ved Hellashytta. Dessverre 

ble regnværet verre og verre utover kvelden, slik at det hele ble en meget fuktig affære. 

 

Mandag 3. august arrangerte jeg 3km treningsløp fra Årkvisla med Audun Knappen som 

kontrollør. 26 løpere stilte til start. Løypa viste seg å være så vanskelig på et til dels dårlig 

kart at hele 8 løpere brøt løpet, deriblant kongepokalvinner og verdensmester i stafett 

Marianne Andersen. Det skilte 75 minutter mellom første og siste løper! 

  

Konnerud IL og IF Hellas har nå endelig tegnet kontrakt med en god synfarer vedrørende vårt 

nye kartprosjekt «Hellashytta» som omfatter 6 kvadratkilometer terreng på den fineste delen 

av Strømsøåsen. I følge kontrakt skal kartet være ferdig 1.12.2016.   

 

For de som eventuelt skulle ha mot nok til å prøve seg i o-løp, kan jeg fortelle at det hver 

onsdag i mai/juni og august/september arrangeres o-løp med nybegynnerløype i nærheten av 

Drammen. Følg med på «Det skjer» i Drammens Tidende, gå inn på internett eller snakk med 

meg. Eiker o-lag har treningsløp med nybegynnerløype hver torsdag fra april til november. 

For de som føler seg litt sikrere har Eiker også en 3km på C-nivå hver torsdag. Ta med hele 

familien til en hyggelig kveld i skogen. Det er fortsatt mye frisk luft igjen til dere alle der ute. 

 

 

For o-sporten i Hellas 

Rolf Justad 

Altmuligmann 

 

 

 
 

Bildet ble tatt av Hans Lyder Haare under Sturlas «Drammensløp» fra Hvalsdammen i august. 

Postflagget tror jeg ble laget av familien Engebråten på 1960-tallet, da Hellas var en av de 

beste orienteringsklubbene i landet. 
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Hellashytta - beretning fra hyttestyret - 2015 

Omsetning – driftsinntekter - driftsresultat 

Omsetningen i driftsåret 2015 var på knappe kr. 139.000. Det er en flott økning fra året før på 

kr. 38.000 – hele 37%. Det er relativ god fortjenestemargin på salget. Forbedringen skyldes 

mye godt tur-vær mange søndager i 2015. Omsetningen kommer fra varesalg på søndager og 

helligdager samt en noe beskjeden utleie-virksomhet. Vi mottok etter søknad en gave fra 

Lyche-Fondet på kr.10.000 til utskifting av tak i kjeller samt ny ytterdør fra kjeller.  

 

Tross høye faste kostnader til forsikring og nødvendig strømoppvarming samt vedlikeholds-

kostnader ble årsresultatet drøye kr.28.000. Dette er også inkludert opptjente renter. 

Året før gikk drift av hytta med kr. 6000 i underskudd. 

 

Økonomien er god med en opparbeidet sparekonto på kr. 119.000 og en driftskonto på 

kr.139.000 – det vil si totalt kr. 258.000 i oppspart hyttekapital.  

 

Nyanskaffelser og vedlikehold 

En hard kjerne av ivrige medlemmer har også i år sørget for at tømmer ble hentet fra rydding 

av lysløype, kløyvd og stablet på plass. Veden benyttes til oppvarming av hytta i vinter-

halvåret. Flere har vært med på å snekre nytt tak i kjeller og snart er ny kjeller-ytterdør på 

plass.  

 

Utleie og utlån av hytta. 

Det har vært meget beskjeden utleie til overnatting det siste året. Frivillighetssentralen har 

fortsatt med sine populære ukentlige turer til hytta for pensjonister med start fra parkerings-

plassen ved Trollstien – like ovenfor Galterud skole. Disse turene bidrar også til Hellashyttas 

omsetning og er i tillegg en populær fellesaktivitet for deltagerne. Enkelte skoleklasser har 

også besøkt hytta på sin aktivitetsdag. Også i 2015 ble sesongavslutning, for de aktive 

friidrettsutøverne i Hellas, markert med en tilstelning på Hellas-hytta.  

 

Vaktordningen. 

Takket være velvillige Hellas-medlemmer og andre interesserte har hytta vært åpen for 

servering hver søndag og på andre hellig- og feriedager med unntak av i fellesferien. Dette til 

glede for mange turgåere og mosjonister i Strømsåsen.  Vaktordningen har også i 2015 

fungert rimelig greit, men det er fortsatt ønskelig å få inn nye folk til å drifte hytta vår.  

En hjertelig takk til alle som har bidratt med hyttevakter og i annet dugnadsarbeid. 

 

Planer/utsikter 

Turmarsjen «Hellas-trimmen» ble også i år arrangert andre søndagen i september. Hytta og 

turområdet i nærheten benyttes også av ivrige turorienteringsløpere som jakter på de 50 

utsatte orienterings-poster. Hytta er også i bruk av flere av skolene i nærheten i forbindelse 

med deres ulike aktivitetsdager. 

 

Vi har i 2015 nådd målet om årsresultat på ca kr. 20.000. En forutsetning for god drift av hytta 

er brukbare tur- og værforhold sommer som vinter. Vi har for 2016 justert opp utsalgsprisene 

på vareslaget og med god hjelp av frivillige hyttevakter er vi godt rustet for 2016. 

  

For Stiftelsen «Hellas-hyttas Venner» 

Svein Kleverud  


