
BYÅSEN IL SKI – LANGRENNSGRUPPEN 

OPPMANNS- OG TRENERRAPPORT Gr. 8-10 år 

Sesongen 2018/2019 
 

Løpere, trenere og organisering 

Gruppe 8-10 år har bestått av følgende trenere og oppmenn: 

- Oppmenn: Siri Lund Gjerde og Brynhild Snilsberg 

- Hovedtrener: Ola Stenseth 

Trenere 8 år (2. klasse) 

- Ole Johan Sando (hovedtrener) 

- Kari Haugskott 

- Dag Bjørkmo 

- Anni Moxness 

- Kari Charlotte Sellgren 

- Ole Erik Furuberg 

- Espen Emanuelsen 

- Karoline Westerberg 

- Marte Lise Furuberg 

- Mona Bruvoll 

- Rune Sandøy 

Trenere 9 år (3. klasse) 

- Jarle Kjellås (hovedtrener) 

- Lars Petter Bjørnsen 

- Hallgeir Viken 

- Tor Erik Børstad 

- Gard Myhre 

- Runar Martinsen 

- Jens Petter Estil 

Trenere 10 år (4. klasse) 

- Eldar Rønning (hovedtrener) 

- Ola Stenseth 

- Vegard Osland 

- Ole Petter Finbraaten 

- Helge Johansen 



- Laila Selbekk 

- Gjermund Jakobsen 

- Fredrik Mohall 

- Trond Benum 

Antall utøvere (registret i MinIdrett, per 4. februar 2019)  

Årsgruppe Jenter Gutter Sum 

2009 21 27 48 

2010 13 16 29 

2011 12 15 27 

2012 10 9 19 

Totalt 56 67 123* 

*Vi ser at per 25/2 er det totale antall innmeldte økt til 132 

Det har vært svært godt fremmøte på treningene med opp mot 160 barn på trening, og det 

er derfor oppfordret via foreldremøte og Facebook om å melde barn inn i Min Idrett.  

Treninger 

Treningene startet som vanlig første uka etter høstferien (15/10-2018). Treningsopplegget 

utover høsten har fulgt omtrent samme opplegg som tidligere år med bla klatring, 

orientering og muffinstur. Barmarkstreningen foregikk til litt ut i januar. Det ble gjennomført 

treninger på snø fra midten av januar. Det har vært lagt opp til annenhver gang med klassisk 

og skøyting, men et par klassisktreninger ble gjort om til skøyting på grunn av vanskelige 

smøre- og løypeforhold. 

Møter, sosiale aktiviteter 

Det ble avholdt et møte med hovedtrenere i de tre gruppene, treningsansvarlig og oppmann 

i september hvor det ble lagt en plan for sesongens treninger. Dette ble fulgt opp med en 

felles samling for alle trenerne før sesongstart i oktober. Det ble avholdt eget foreldremøte 

ved oppstart av treningene i høst. Vi arrangerte en sosial kveld i Nilsbyen med «mesternes 

mester» og påfølgende pizza med Kahoot med 80 påmeldte. Dette var vellykket. Det ble 

også, tradisjonen tro, arrangert muffinstur med bål før jul. Etter siste trening før jul hadde vi 

koselig avslutning med bål, saft og pepperkaker i Nilsbyen. Det ble arrangert kveldsmat etter 

trening en mandag for hver av gruppene i månedsskiftet januar/februar. 

Konkurranser 

Egen liste med anbefalte skirenn ble utarbeidet for denne årsgruppa og lagt ut på Facebook 

ved sesongstart. Det var deltakelse fra gruppa på Heimdalstafetten (5 guttelag og 5 jentelag) 

og Bratsbergstafetten (4 guttelag og 1 jentelag). Flere deltok også på Jervskogrennet som ble 

flyttet fra 7. januar til 13. februar pga snømangel. Strindheimrennet (27. januar ble arrangert 

på Selbuskogen) og BSK-rennet (2. februar) hadde også flere deltakere fra gruppa. 

Ranheimstafetten og Uglarennet var ikke gjennomført da denne rapporten ble skrevet. Det er 

hittil arrangert 1 poengrenn, og det siste poengrennet (downhill) og klubbmesterskapet går 



trolig som planlagt. Kombicross (5. januar) og Poengrenn 1 (10. januar) ble avlyst pga lite 

snø. 

Tanker for neste sesong 

8-10 års-gruppa er stor og det er utfordrende, men viktig, med sosiale arrangement utenfor 

treningene for denne gruppa. Det er derfor krevende å organisere dette, og det forutsetter at 

foreldre melder seg til tjeneste for å bidra. Dette har stort sett gått greit, men vi har opplevd 

å måtte purre for å få nok mat til kveldsmatene. Når det gjelder oppmannsjobben så har vi 

god erfaring med å være to oppmenn på en så stor gruppe. Hvis antall barn fortsetter å øke, 

ser vi med fordel at det kan være hensiktsmessig med en oppmann for hver årsgruppe (7/8, 

9 og 10 år). På denne måten vil man ha kapasitet til å øke hyppighet på sosiale arrangement. 

Både oppmenn og hovedtrener blir med videre i neste sesong, 2019/2020. 

Økonomi 

Arrangement Regnskap (kr) 

 Utgift Inntekt Totalt 

Muffinstur -150,00   

Pizzakveld -3900,00 4000,00  

Juleavslutning -146,10   

Kveldsmat -503,30   

SUM -4699,40 4000,00 -699,40 

 

Budsjettet for sesongen var på 5000 kr. Utgiftene har vært på ca 4700 kr og inntekt på 4000 

kr. Det betyr at vi har et forbruk på ca. 700 kr, og «overskudd» i budsjettet på 4300 kr. 

 

Trondheim, 03.03.2019 

 

Siri Lund Gjerde og Brynhild Snilsberg   Ola Stenseth 

Oppmenn     Hovedtrener 


