
 

 

BYÅSEN IL SKI – LANGRENNSGRUPPA 
 
 

OPPMANNS- OG TRENERRAPPORT Gr. 13 – 14 år 
 
Perioden: 01.08.2018– 05.03.2019 

 

Løpere, Trenere og Organisering 
 

Det har vært bra deltagelse og engasjement på både treninger, skirenn og stafetter. Det har i år 

vært opptil 40 unger på trening, men man kan anslå et snitt på om lag 30 per trening. Nesten 

halvparten av gruppa er jenter, og det er noe flere 05 enn 06 løpere. 

 

Hovedtrener har vært Torgeir Aune. Teamet for øvrig har bestått av Stordal, Torbjørn 

Mæhlumsveen, Antje Gross Benberg, Lars Cato Rekstad, Ola Høgli, Rune Furuhaug og 

oppmann Trude Flatås Sæter. 

 

Trenerne har fulgt overordnede treningsplaner for hhv. høstsesong og vintersesong. Innhold i 

barmarksplan har vært variert (intervall/hurtighet/spenst/langkjøring), det samme gjelder 

planer for skitreningene. 

 

Det er avholdt ett foreldremøte i oktober, der hoved opplegget for sesongen ble presentert og 

Byåsens kjerneverdier diskutert i tillegg til at hovedsponsor var representert ved Eldar 

Rønning på møtet. Foreldrene på gruppa har i likhet med andre foreldre i Byåsen langrenn fått 

tilbud om smørekurs med Eldar Rønning og Rønning sr.  

Liste over anbefalte skirenn gjort kjent for foreldregruppen. 

 

Treninger 
 

Trening startet i august med to treninger i uka. Etter høstferien ble utetrening gjennomført 

tirsdager og torsdager, og det har også vært tilbud om styrketrening inne i gymsalen på 

Dalgård skole hver onsdag. Det har også vært tilbud om langtur på søndager i 

barmarkssesongen. 

 

Det har vært avholdt barmarksamling i Haltdalen i høst, samt skisamling i Vålådalen i 

desember med stor representasjon fra utøvere i 13-14. 

 
 

Konkurranser og Resultater 

 
Det har ikke vært avholdt mer enn to stafetter per d.d. Ved KM stafett stilte vi med 5 guttelag 

og 4 jentelag. (KM sprintstafett er ikke før 10.3) Byåsen IL ble kretsmester både for gutter og 

jenter på stafett, guttene var representert ved Egil Vassmo Mæhlumsveen, Nikolai Fossum og 

Adrian Cornelius Kaasbøll. Jentene som ble kretsmestre var Helene Gross Benberg, Marie 

Wollan Benum og Emma Kalvøy Bye. 

Byåsen ILs lag har dominert resultatlistene på begge stafettene, både i topp og bredde! 

 

SP cup har hatt god deltagelse og mange topp 10 plasseringer. Når 3 renn gjenstår går løpere 

fra Byåsen med gul trøye i jenter 13, jenter 14, gutter 13 og gutter 14. 

12 gutter i G14 står på poenglista, 8 jenter J14, samt at det er 5 jenter og 7 gutter i 13 

årsklassen som har tatt poeng så langt i SP cup fra Byåsen IL.  

 



 

 

I Midt Norsk Mesterskap på Røros var det gode resultater og stor representasjon fra gruppa. 

Gull til Egil Vassmo Mæhlumsveen G14, på 4 km skøyting etterfulgt av byåsengutter på de 

tre neste plassene. Emma Kalvøy Bye tok gull i J 14 på samme distanse. Eirik Høgli fikk en 

flott bronsje i G 13. På 2 km klassisk ble det gull til Adrian Cornelius Kaasbøll og sølv til 

både Egil Vassmo Mæhlumsveen, og Emma Kalvøy Bye. 

 

 

Andre Aktiviteter 
 

- September: Barmarkssamling i Haltdalen. 

- Oktober: 63 grader Nord.  

- Desember: Felles kveldsmat 

- Desember : Skisamling i Vålådalen,Sverige.  

- Desember: Julegløgg/pepperkaker etter trening på Nilsbyen sammen med gr 11-12 

- Februar: Kveldsmat med Eldar Rønning som holdt inspirerende foredrag 

.  

 

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til trenere, og spesielt hovedtrener Torgeir som 

koordinerer det hele. Trenerne har greid å skape trygge rammer, og et godt treningsmiljø, noe 

man ser både på resultater, egenutvikling og ikke minst det store oppmøte av motiverte løpere 

kveld etter kveld. 

 
 

Trondheim, 05.03.2019 

 

Trude Flatås Sæter 

Oppmann 13-14 år 


