
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 

 

FOR 

 

LANGRENN 

 

SESONGEN 2018 / 2019 

 



 

ÅRSBERETNING FOR LANGRENN SESONGEN 1.5.2018 – 30.4.2019 

 

1. Innledning / Organisering 

 

Styret i langrennsgruppa denne perioden har bestått av : 

 

 Leder     :  Torbjørn Mæhlumsveen 

 Økonomi   : Marit Fuglem Høgli 

 Arrangement   : Egil Aune 

 Anleggsutvalg   : Tore Hammer 

 Marked/sponsor  : Ubesatt 

 

 Oppmann senior  : Knut Erik Buvarp 

 Oppmann junior  : Dag Halvorsen 

 Oppmann 15-16 år  :  Jon Elven 

 Oppmann 13-14 år  : Trude Flatås Sæther 

 Oppmann 11-12 år  : Guro Sundal 

 Oppmann 8-10 år  : Siri Lund Gjerde 

 Tillitsmann aktive   : Didrik Tønset 

  

Hovedtrener junior  : Renate Tjetland/Sindre Tungesvik 

Hovedtrener 15-16 år  : Øyvind Kvennås 

 Hovedtrener 13-14 år  : Torgeir Aune 

 Hovedtrener 11-12 år  : Thomas Larsen  

 Hovedtrener 8-10 år  : Ola Stenseth 

  

  

 

 

 

Takk til alle disse som har gjort en kjempejobb for Byåsen IL i løpet av sesongen! 

I tillegg en takk til dere alle som har bidratt som funksjonærer under alle våre skirenn og 

arrangementer! 

 

Møtevirksomheten i perioden kan oppsummeres slik : 

 Styremøter  5 

 Trenermøter  1  

Foreldremøter  2- 3 i de ulike grupper 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

2. Sportslige arrangement 

 

Uglarennet 2019 ble arrangert lørdag 19. januar for 87. gang. Fram til i dag (10. mars) så er det 

avholdt kun ett poengrenn. Dette ble arrangert 14. februar. Vi hadde planlagt et poengrenn 10. 

januar, men dette måtte avlyses pga mangel på snø. 

 

Planlagte renn resten av sesongen: 

• 12. mars poengrenn downhill fra Skistua til Ferista (samarbeidsarrangement med BSK) 

• 27. mars Dalgårdstafetten (for 41. gang) 

• 4. april poengrenn og klubbmesterskap 

 

 Uglarennet 19. januar 2019  

 

Uglarennet 2019 ble avholdt i klassisk stil. Sparebank 1 (SP1) cup for klassen 13 år og oppover. 

Renn nr. 3 i cupen og KM i langdistanse. 520 startende. Vinnere Uglapokalene 2019 ble Maren 

Smulan Sagland, MVS/Henning Skilag (K 19-20 år) og Olve Johansen Rye, Byneset IL (M 19-20 

år).  Følgende personer satt i hovedstillinger under Uglarennet 2019: 

 

• Egil Aune, rennleder 

• Ole Einar Brækken, stadionsjef 

• Stig Olsen, ass. stadionsjef 

• Tore Hammer, løypesjef 

• Jan Ove Frisendal, ass. løypesjef 

• Frode Smevik, løypevaktsjef 

• Torgeir Aune, tidtakersjef 

• Heidi S. Myhre, rennsekretær 

• Marit Høgli, kjøkkensjef 

• Leif Lande, parkering 

• Talke Evjen, premier 

• Trond Heggem, speaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Kommentarer til grafen: 

Antall deltagere er fra 8 år til senior for alle år, unntatt årene angitt i tabellen under: 

 

Årstall Antall Kommentar 
2019 (87. gang) 520 225 stk 8-12 år, 295 stk 13 år til senior (SP1 cup) 

2015 (83. gang) 649 359 stk. 13 år til senior (ST-cup 4), 290 stk. 8-12 år 

2013 (81. gang) 496 Herav 279 stk. 20. januar, 8-12 år og 217 stk. 13. mars, 8-

senior 

2012 (80. gang) 248 8 år til 16 år. Kun Lille Uglarennet, da Uglarennet inngikk i 

NC. 

2010 (78. gang) 685 8 år til senior, ST-cup 

2007 (75. gang) 435 11 år til senior 

  

 

  



 

Dalgårdstafetten 27. mars 2019  

 

Dalgårdstafetten planlegges arrangert onsdag 27. mars 2019. Oppsummering av rennet bli lagt på 

hjemmesiden. 

 

Antall lag som har deltatt i stafetten fra år 2000 ligger også på hjemmesiden under «Våre skirenn».  

 

 

Poengrenn 
 

Så lang er det avholdt ett poengrenn. Dette ble arrangert 14. februar.  

 

Følgende poengrenn har blitt arrangert og er planlagt arrangert denne vinteren: 

Renn Dato Stilart Kommentar Rennleder 
Poengrenn 1 14.02.19 Fristil - skicross 8-16 år + rekrutter, Nilsbyen Egil Aune 

Poengrenn 2 12.03.19 Fristil – downhill 

Skistua til Ferista 

Ikke avholdt Egil Aune 

Poengrenn 3  04.04.19 Klubbmesterskap Ikke avholdt Egil Aune 

             

NB! Det var planlagt å ha poengrenn 10.1, men måtte avlyses grunnet manglende snø. 

 

Informasjon om poengrenn nr. 1 på hjemmesiden finnes her.  

 

Siden årsmeldinga skrives før alle poengrenn er blitt gjennomført, så legges statistikk for 

poengrenn på hjemmesiden under «Våre skirenn». 

 

 

Klubbmesterskapet  

Planlegges arrangert 4. april. Statistikk for antall deltagere på klubbmesterskap finnes på 

hjemmesiden under «Våre skirenn». 

 

Premieutdeling: 
Premieutdelingen planlegges avholdt på Ugla skole 1. mai 2019. 

 

Telenorkarusell: 
Ikke planlagt arrangert denne vinteren. 

  

https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9415310


 

 

 

3. Sosiale arrangement / Samlinger 

 

Her vises til rapport fra oppmenn. Allikevel nevnes : 

- Diverse samlinger for junior og senior. 

- Barmarksamling i Haltdalen 

- Skisamling i Vålådalen  

- Kveldsmat etter trening 

- Torbjørns Challenge 

- 63 graderer Nord Junior 

 

4. Sportslig 

 

Det vises til oppmannsrapporter. 

 

5. Økonomi 

 

Viser til vedlagte regnskap 

 

6. Tanker om fremtiden – diverse info 

 

Drakter – klubbidentitet 

 

Avtale med Trimtex går ut i 2020 og da må det fremforhandles ny avtale med leverandør av 

klubbdrakt. Det foregår også et arbeid i regi av hovedlaget om felles og lik utforming av drakter i 

hele Byåsen IL. 

 

Trenerutvikling. 

  

Viktig at vi fortsetter med rekruttering og utdannelse av trenere og sørger for tilstrekkelig 

oppfølging fra klubben.  

 

Anlegg. 

- Dugnader 

Det er i løpet av året gjennomført 2 store dugnader i anlegget. En rydde dugnad på våren, samt en 

rydde/hogst dugnad på høsten. Begge med godt oppmøte. 

- Anleggsutvikling. 

Anleggsutviklingen i Nilsbyen skjer i samarbeid med Byåsen skiskytterlag, TVK sykkel og BIL 

orientering. Denne gruppen jobber nå med utvikling av «fremtidens» Nilsbyen, der man ser på 

utvikling av anlegget til både sommer,- og vinterbruk. Prosjektet inkluderer blant annet 

rulleskiløype i «ny» 1 km opp mot Elgmyra, snøproduksjon og terreng sykkelløyper. 

 

Dugnader 

Dugnad under fiskerimessa er gjennomført i 2018. Den er vår viktigste og største dugnad og 

klubben ønsker å videreføre denne dugnaden i årene som kommer. 

 

Takk til alle tillitsvalgte, trenere og foreldre som har stilt opp på dugnader samt bidratt til å gjøre 

treninger og konkurranser til gode opplevelser for barn og utøvere. Treninger og konkurranser 

preget av glede, utvikling og lagfølelse. 

 



 

Trondheim mars 2019 

Torbjørn Mæhlumsveen 


