
Trondheim, 03. Mars 2019 

 

RAPPORT FRA SESONGEN 2018/2019 

 

Seniorgruppa har denne sesongen bestått av:  

Didrik Tønseth (Allround-landslaget) 
Johannes Høsflot Klæbo (Sprint-landslaget) 
Julie Myhre (Team Veidekke Midt-Norge) 
Fredrik Riseth (Team Veidekke Midt-Norge) 
Martin Julian Buvarp (Kretslaget) 
Synne Brovold (Kretslaget) 
Sivert Grøtan Eriksen 
Jogscha Abderhalden 
Magnus H. Moan (Kombinert landslaget) 
Jørgen Graabakk (Kombinert landslaget) 
Jonas Bogen Øye (Skiskyting) 
Tore B Berdal Langløp (Team Koteng) 
En del veteraner har også representert BIL i ulike renn/turrenn + Strindheimstafetten  
 
Oppmann: Knut Erik Buvarp 
I juli ble Rune Talsvik engasjert som hovedtrener for senior med koordineringsansvar med 
juniortreneren. Det ble planlagt et opplegg fram til jul. Rune Talsvik var også hovedtrener 
for kretslaget, men takket ja til 100% stiling i Meråker og trakk seg fra Byåsen (Vi var 
underveis i prosessen informert om at han søkte jobb). Det har derfor ikke vært engasjert 
trener for senior etter jul.   
 
 

Samlinger: 
 
Klubben har denne sesongen ikke hatt egne samlinger. Didrik, Johannes, Julie, Fredrik, 
Martin og Synne har hatt et godt samlingsopplegg og treneroppfølging via sine lag/team. 
Sivert som ikke har vært på lag/team har dessverre ikke hatt et samlingstilbud, men har 
deltatt på kretslagets nærsamlinger. 
 

Resultater: 
Johannes vant sprinten på Beitostølen før jul, og ble yngste vinner av Tour de ski. Didrik vant 
mini-touren på Lillehammer før jul. I disse dager er VM i Seefeld hvor Byåsen IL stiller med 
flere utøvere i forskjellige grener.  
 
Nedenfor følger noen resultater fra U-23 VM Lahti, VM Seefeld og World Cup. Ber om 
forståelse om det skulle ha sneket seg inn noen feil. 
 



 
VM i Seefeld 
 

Didrik:  
- 5.plass 15 km klassisk  
 
Johannes  
- 1.plass sprint fristil 
- 1.plass team-sprint 

- 1. plass staffet  
 
Jørgen 

- 1.plass staffet               
 

 
VM U-23 i Lahti: 
 

Julie  
- 15. plass 15km fellesstart  
- 25. plass 10 km intervallstart 
                                                      
Julie har gått World-Cup på nasjonal og internasjonal kvote  
 
 
World Cup:  
Johannes leder totalcupen og sprint cupen   

 
Didrik ligger på 4.plass i sammendraget på distanse  
 
 
Vasaloppet  
 
Tore B Berdal 1.plass       
 
 
Scan-Cup: 
 
Følgende løpere fra Byåsen har gått et eller flere renn i Scan-Cup denne sesongen: 
 
Julie 
Fredrik 
Sivert 
Martin  
Synne 
 

Norges Cup: 
Følgende løpere fra Byåsen har gått et eller flere renn i Norges Cup denne sesongen: 



Julie 
Fredrik 
Sivert 
Martin 
Synne 
 
Sesongen er ikke over å vi satser på flere toppresultater både i Wold cup, Nc cup og del 2 
NM 
 
Sykdom og skader: 
Noen av våre løpere har slitt med sykdom/skader denne sesongen. Vi håper og ønsker at 
dette vil bli bedre neste år. 
 
 

Trenere: 
Byåsen har ikke etter september hatt egen trener på seniorsiden, men de som er på lag har 
eget treneropplegg. Sivert har fått hjelp på eget initiativ. Mitt inntrykk er at det trenes en 
del på tvers av lagene når utøverne er hjemme i Trondheim. Juniorløperne deltar også på 
noen økter, spesielt på jentesiden.  
 
 

Sosiale tilstelninger: 
Det har ikke vært arrangert andre felles sosiale aktiviteter, dette også på grunn av at de 
fleste har vært på ulike team/lag. 
 
 

Dugnader: 
Sivert, Julie, Fredrik, Martin og Synne stilte på fiskerimessa (enten i egen person eller med 
stand-in). Utover dette har det ikke vært andre dugnader. 
 
 

Sesongen 2019/2020 
Landslagene blir nok klare i slutten av april, deretter kommer Team Veidekke og kretslag i 
løpet av mai.  
 
Klubbens satsning på seniorer bør evalueres etter sesongen i forhold til å få en samhandling 
mellom junior og senior for å få en større seniorgruppe på sikt.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Knut Erik Buvarp 
Oppmann senior 2018/2019 
 


