
 

 

 
 
Årsmelding 2019/20, Langrennsgruppa 
 

Styret 

Formann:  Live Korsvold 

Sportslig leder: Jørgen Steen 

Kasserer:  Per Vaaje  

Rennansvarlig: Reidun Kveen 

Info/Nettansvarlig: Rangvald Lier 

Styremedlem:  Ida Syversen 

 

 

Eventuelle andre verv utenfor styret: 

Sollistyret:  Lars Jorde og Vegard Fiskvik 

Andelslaget Solli: Live Korsvold 

 

 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 10 styremøter siden forrige årsmøte. Ett av styremedlemmene er nye 

(Info/nettansvarlig).  

 

Hovedmål for Langrennsgruppa 

Langrennsgruppa skal arbeide for å oppnå Skiforbundets visjon: Mange, gode og glade 

skiløpere. Hovedmålet til Langrennsgruppa for å oppnå dette er å være en stor gruppe som 

skal gi et godt fritidstilbud til barn og unge i Asker. Gruppen skal være synlig og i størst 

mulig grad bruke klubb- og team tøy både på trening og i konkurranser. Gruppen skal være en 

markant klubb i Akershus Skikrets både sportslig, sosialt og administrativt. 

 

Langrennsgruppa skal skape et aktivt og viktig sentrum for trening på alle nivåer, og ha et 

sportslig nivå som er attraktiv for juniorer og seniorer i hele kommunen.  

 

Å beholde skiutøveren gjennom hele barne- og ungdomsperioden er et uttalt mål. Dette må 

gjøres gjennom tilrettelegging av aktiviteten, også på en måte som ikke skal være økonomisk 

belastende.  

 

 

Trening og sosiale aktiviteter 



 

 

Langrennsgruppa og alle treningsgruppene har Facebooksider for å dele, vise og informere 

om aktiviteten – og for å gjøre informasjonsflyten så enkel som mulig. Ved årsskiftet 

2019/2020 har vi 274 medlemmer i Langrennsgruppa. Den yngste gruppa har økt i antall for 

første gang på flere år. 

 

Langrennsgruppa sommer og høst 2019 hatt samarbeid med kajakkgruppa i Asker skiklubb. 

Mange av våre utøvere i 13/14 og 15/16-årsgruppa har hatt fått prøve seg i kajakk under 

kyndig veiledning av kajakkgruppas entusiastiske medlemmer. 

 

Helse 

Styret i langrennsgruppa har i inneværende år hatt særlig fokus på å arbeide med at utøverne 

våre skal kunne ivareta egen helse. Dette er viktig både for å beholde løperne uten skader og 

sykdommer og å legge til rette for at de skal kunne nå sine sportslige mål. Arbeidet med helse 

skal være del av våre faste aktiviteter på samme måte som organisering og gjennomføring av 

treninger og renn.  

 

Høsten 2019 ble vi sertifisert som Rent idrettslag: 

https://www.rentidrettslag.no/idrettslag/asker-skiklubb-team-asker. Det innebærer blant annet 

at alle utøvere fra junioralder og oppover har gått gjennom et opplegg om antidoping.  

 

Videre har vi arrangert temakvelder med Sunn Idrett, én kveld for jenter og én kveld for 

gutter https://sunnidrett.no/.  Sunn idrett arbeider med idrettsernæring og for å fremme sunne 

idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon. 

Både utøvere og foreldre fikk med seg nyttige tips og råd fra dyktige foredragsholdere. 

Langrennsgruppa vil fremme forslag i Sportsstyret om å lage felles opplegg for dette på tvers 

av gruppene. 

 

Neste sesong ønsker vi også å prøve ut opplegg knyttet til skader og sykdom hos 

langrennsløpere for å hjelpe utøverne våre til å få mange gode og friske år i langrennssporet. 

 

Trenere og foreldre 

Satsningen på ungdomstrenere i de aldersbestemte gruppene fra fjoråret er videreført. 

Trenerne er i alderen 16-25 år. Det er tydelig at utøverne trives veldig godt ungdommer som 

trenere. Ungdomstrenerne er utøvere fra Team Asker og Team Norconsult eller tidligere 

utøvere. Ved å bidra som ungdomstrener opprettholdes kontakten med langrennsgruppa. 

To foreldre og to aktive gjennomførte høstens trenerkurs. Styrketrenere er fortsatt utøvere fra 

Team Asker, junior og senior – og dette er en viktig samlingsarena for gruppene 13 år og 

eldre. 

 

Ved oppstart av årets sesong manglet langrennsgruppa hovedtrenere i alle gruppene, også 

Team Asker. Alle gruppene fikk nye hovedtrenere før sommeren – og ungdomstrenere. Vi 

erfarte at arbeidet med trener-ressurser må starte allerede i februar for neste sesong.  

https://www.rentidrettslag.no/idrettslag/asker-skiklubb-team-asker
https://sunnidrett.no/


 

 

Som vanlig ble det i starten av september arrangert kick-off for trenere og foreldre. Verdens 

raskeste skisprinter, Ludvig Søgnen Jensen, presenterte et nytt og interessant område på 

hvordan å ha det gøy på ski. 

 

Vi er fortsatt svært avhengige av god innsats fra foreldretrenere og yngre hjelpetrenere. Her 

bidrar mange enkeltpersoner ofte og mye.   

 

Langrennsgruppa har hatt følgende samlinger: 

- Egne samlingsplaner for 15-16 og jr/sr i Team Asker med start i mai 

- Nærsamlinger/Vestlia for gruppene 8-10, 11-12 og 13-14 i oktober/november 

-  Snøsamling for 15/16 og junior på Beitostølen siste helg i november 

- Snøsamling på Nordseter for 7-14 år i begynnelsen siste helg i november 

-  Avslutningshelg på Finse i mai for 13-14 

-  Team Asker har som tidligere hatt samling på Sognefjell og på Mallorca 

 

Sosiale aktiviteter 

Det legges vekt på sosiale aktiviteter utenom ordinært treningstilbud for å styrke vennskap og 

bidra til et trygt og inkluderende miljø for alle utøvere. Vi har derfor gitt støtte til mange 

turer, sosiale arrangementer og andre miljørettede aktiviteter gjennom året. Det er stor 

kreativitet i gruppene for å legge til rette for at det sosiale fungerer. Nytt av året er at flere av 

gruppene har arrangert kveldsmat etter trening på Føyka.  

 

Som tidligere år arrangerte gruppen klubbkveld både på i april og i oktober. På klubbkvelden 

april intervjuet vi Hedda Østberg Amundsen som hadde en fantastisk sesong i fjor. Hun er et 

viktig forbilde for våre yngre løpere.  Det var også premieutdeling fra klubbmesterskapene. 

På høsten var det tradisjonen tro fremvisning av gruppenes alltid populære videoer. 

Kanadieren og Team Norconsult utøveren Maks Zechel redegjorde for hans 

langrennsutvikling etter tre år i Asker Skiklubb. 

  

Trenings- og konkurransearena 

På grunn av meget dårlige snøforhold i vinter har langrennsgruppa vært avhengig av Eid som 

treningsarena særlig for de yngre gruppene. De eldre gruppene har i stor grad trent på Solli og 

på Martinsløkka i Lier. Styret har bidratt med 10 000,- til Martinsløkka for at våre grupper 

skal få trene der.  

 

Langrennsgruppa ønsker å bidra til en utvidelse av Eid skiarena, og ønsker å være med å 

forvalte Eid til beste for alle skiklubbene i Asker. Høsten 2020 fikk langrennsklubbene i 

Asker tildelt midler fra Asker idrettsråd til innkjøp av tidtakerbod som skal stå på Eid og 

brukes av alle klubbene. Langrennsgruppa i Asker Skiklubb tok initiativ til å søke om penger 

og den ble tatt i bruk for første gang under Asker og Holmens felles skirenn: Asker 

skifestival. 

 

Eid er et fint sted å arrangere skirenn for de yngste, men vi kan bare ha arrangementer på 

søndager fordi Skiforeningen har skiskole på lørdager. Samtidig er ikke Eid egnet til å 



 

 

arrangere renn for junior og seniorløpere. Langrennsgruppa har et stort behov for en skikkelig 

langrennsarena hvor vi både kan arrangere skirenn, ha skitrening om vinteren og gå på 

rulleski om sommeren. En helårs skiarena bør stå høyt på prioriteringslisten for anlegg i Nye 

Asker. Langrennsgruppa bidrar inn i ulike grupper som arbeider for å bedre skiarenatilstanden 

i Asker. 

 

Skirenn 

 
Løypesjefer for Asker Skifestival Lars Jorde, ASK og Tore Glomnes, Holmen 

 

Asker skifestival 

I år ble Solvangrennet erstattet som klubbens store renn med Asker Skifestival: ett samarbeid 

med Holmen langrenn. Arrangementet var kretsens første KM i lanrennscross, samt SP1 cup 

for 12-13-åringene. Rennet gikk av stabelen søndag 19.01.20 på Eid. Det var stor usikkerhet 

om muligheten til å gjennomføre rennet grunnet snø-og værforhold. Men med stor innsats og 

gjennomføringsvilje fra både løypesjefer, arenasjefer, parkeringsansvarlige, løypebas Lars 



 

 

Vethe, de øvrige i arrangementskomitéen – og ikke minst alle foreldre som bidrar, ble rennet 

gjennomført til stor glede for alle som gikk. Det var ca 550 startende, vi hadde håpet på noen 

flere. Men ut fra de forutsetningene været gav oss er vi fornøyd med antall deltagere og ett 

godt gjennomført arrangement.  

 

Det er en målsetning at dette arrangementet er startskuddet på en ny tradisjon som bygger på 

samarbeid med Holmen og øvrige naboklubber og at rennene som arrangeres er alternative 

øvelser til de mer tradisjonelle arrangementene i kretsen.  

 

I år, som tidligere, var «Tøffest uten fluor» ett viktig budskap under våre skirenn. Vi stilte 

med smøreservice for de som ønsket. I tillegg til at vårt eget smøreteam stilte opp, kom det 

også en representant fra Swix. 

 

Telenorkarusell 

Grunnet snømangelen er det foreløpig ikke arrangert Telenorkarusellrenn denne sesongen. 

Disse lavterskelrennene arrangeres av trenere og oppmenn i de to yngste gruppene og de har 

ikke gitt opp håpet om å arrangere karusellrenn denne sesongen. 

 

Klubbmesterskap 

På samme måte som i fjor planla vi å arrangere klubbmesterskap i langrennscross, på Eid 

skiarena. Den kvelden vi skulle arrangere rennet var det pøsende regnvær og rennet ble 

dessverre avlyst. Klubbmesterskap i klassisk arrangeres på Vestlia tirsdag 3. mars 2019. 

 

Norconsult Rulleskishow 

Asker arrangert Norconsult Rulleskishow for første gang den 16. mai 2019. Rulleskishowet 

var en 100 meter stakesprint for juniorer og seniorer i Bankveien, midt i Asker sentrum. Det 

var 75 deltakere. I tillegg var det et eget barnearrangement på torget med utlån av rulleski. 

Det ble mye show og moro, med speakertjeneste, publikum og premieseremoni med 

trompetfanfare. Vi er nå i full gang med å planlegge nytt Norconsult rulleskishow som blir 10. 

mai i år. 

 

Terrengløp 

I høst arrangerte langrennsgruppa terrengløp for første gang. Snøen hadde allerede kommet til 

Føyka, så litt vått var det, men blide og fornøyde utøvere. Utøvere fra 6-16 år deltok i løyper 

med ulike lengder. Langrennsgruppa ønsker å utvikle dette terrengløpkonseptet og å invitere 

utøvere fra andre grener i klubben til å være med på et lavterskelarrangement på Føyka.  

 

7-10 gruppen 

7-10 gruppen har i år videreført det gode arbeidet med å skape glede og mestring på ski. Det 

er rekruttert nye medlemmer og også i år har vi fått med nye 7 åringer i gruppen. Det er 8 

barn født i 2013. Vi ser det som positivt at også de yngste får sjansen til å prøve seg på 

skitreningen. Det er til sammen ca 70 barn som er innmeldt i klubben.  

 



 

 

På skitreningene er det mellom 50-70 barn. På trenersiden har det vært skifte av hovedtrener. 

I tillegg er det en gjeng på ca 10 hjelpetrenere, der det er stabilt og godt oppmøte. Vi ser at det 

behov for mange hjelpetrenere med mange barn på treninger. Vi har også i år hatt med oss en 

ungdomstrener, som både barn og voksne syntes er positivt. 

 

Tradisjon tro ble det Vestlia-samling for utøvere fra 8-10 år. Høstens samling ble holdt 18.- 

19.oktober og hadde deltakelse fra 29 utøvere og 12 voksne. Et hovedformål med samlingen 

er å bli bedre kjent. Det ble diverse lagkonkurranser, taco og underholdning på fredagen, og 

langtur til Hovdehytta, terrengløpet Vestlia Challenge og seigmannstafett på lørdagen. Været 

var vått og stemningen veldig god. 

  

Helgen 29.11-01.12 ble det arrangert skisamling på Nordseter og det var mange barn fra 7-10 

som deltok. Det var fantastisk vinterføre med mye skiglede. Både utøvere og foreldre fikk 

sjansen til å bli bedre kjent og bygge videre på det gode miljøet i gruppen.  

 

Gruppen holder barmarkstreninger på torsdager fra september frem til det blir skiføre. 

Barmarkstreningen tar utgangspunkt fra Solvang skole, med trening enten på Solvang eller på 

Føyka. Treningene på ski foregår fast på Eid. Vi har hatt skitreninger på tirsdager. Det 

oppleves som positivt at treningen er på samme sted med enkel adkomst. Før snøen kom til 

Eid hadde vi et par skitreninger på Solli, og også her hadde vi godt oppmøte.   

Skitreningene organiseres godt der barna deles inn i grupper etter årsklasse og roterer på 4 

poster. Vi forsøker bytte stilart fra gang til gang, men grunnet lite snø, mildvær og vanskelig 

smøreforhold har det blitt overvekt at fristil i år. På tross av at hverken klubbmesterskap eller 

Telenorrenn har blitt gjennomført i år på ski, er de en stor gjeng ivrige, skiglade barn på hver 

eneste trening. 

 

Det har vært god deltakelse fra gruppen på flere renn i nærområde. Vi nevner bl.a Asker 

Skifestival der det var mange barn som deltok, samt Tour de Bærum.  

 

Det er holdt foreldremøte og alle foreldre har fått tilbud om å delta på smørekurs i regi av 

Asker skiklubb. Et av hovedbudskapene fra trenergruppen har vært å formidle at skiutstyret til 

de minste holdes på et minimum. Vi har oppfordret til å kjøpe brukt skiutstyr, bl.a. bruktsiden 

til Asker skiklubb på Facebook. 

 

7-10 gruppen er en flott og entusiastisk gjeng med mye skiglede. Det er mange foreldre til 

stede på treninger, hvilket er med på å skape gode rammer rundt treninger. 

 

11-12 gruppen 

Denne gruppa har vært på drøyt 30 utøvere denne sesongen, med gjennomsnittlig 20 barn på 

hver trening. 

 

Vi har gjennomført to samlinger i høst, en på Vestlia i oktober og en skisamling på Nordseter 

siste helgen i november. På Vestlia deltok 22 barn. Der hadde vi fokus på det sosiale med 

leker og samlende aktiviteter lørdag, og en treningsøkt med elghufs, stafetter og lek ledet av 



 

 

ungdomstrener Selma på søndag. Snøsamlingen på Nordseter ble en stor suksess med 

strålende vær og føre. Det var lagt opp til at utøvere av samme kjønn og alder fikk bo samlet. 

Det var 21 barn fra 11-12-årsgruppen med på samlingen, og organisert sosial aktivitet for alle 

utøvere lørdag kveld. 

  

Gruppen har to treninger i uka. I høst var det en barmarksøkt fra Solvang, med stafetter og 

intervaller med utgangspunkt i lek og moro, eller elghufs i Vardåsen/Tveiterbakken. Den 

andre økten var rulleskitrening fra Føyka, Borgen eller Drengsrud med fokus på teknikk og 

lek men også introduksjon til trening som utfordrer kondisjonen. Denne sesongen har vi hatt 

med en egne ungdomstrenere og det har vært veldig positivt. 

 

Da skisesongen startet har gruppen hatt en økt på Solli og en økt på Eid ukentlig, med god 

balanse mellom klassisk og fristil. Etter hvert som snøforholdene ble utfordrende har det også 

blitt noen barmarksøkter og en økt med Asker skøyteklubb på Risenga. Til tross for lite snø 

har vi en gruppe med veldig godt humør og vilje til å stå på uansett hva vi finner på! 

 

De fleste i gruppa er med på en del skirenn i helgene. På Asker Skifestival (skicross på Eid) 

var det 23 påmeldte og på Tour de Bærum 18 påmeldte utøvere – veldig bra. Dessverre har 

det vært vanskelig å få arrangert lavterskel renn (Telenor-renn og klubmesterskap) i 

treningstiden med den snøfattige vinteren.  

 

Det er plass til flere barn i gruppa. Vi opplever at de som er med stort sett har det veldig gøy, 

opplever mestring og at samholdet er bra. 

 

 

13-14 gruppen 

Gruppen er svært fornøyd med å ha Maks Zechel som trener. Samtidig har vi vært helt 

avhengig av et knippe foreldretrenere som tar ansvar. Ny sesong startet med kick off i slutten 

av mai, deretter tre treninger ukentlig frem til sommerferien. I høst har det vært fire 

fellestreninger i uken. Vi har gjennomført tre barmarkssamlinger for gruppen, i tillegg til 

skisamling i slutten av november. Det har generelt vært godt oppmøte på treninger, og særlig 

på samlingene. Gruppen hadde et inspirerende foredrag i høst om mestringsklima og lagkultur 

med Anders Dysvik – utrolig viktig fokus for å styrke samholdet i gruppen og danne 

grunnlaget for positiv utvikling for alle. 

 

De fleste stiller på skirenn, noen hver helg og andre en gang imellom. Det er et ønske fra 

utøverne om mer sosialt opplegg for gruppen. Vi har utfordret foreldrene, men det ser 

foreløpig ut til at «trenerteamet» må stå for initiativet. Det er 8 fra gruppen som er påmeldt 

Ungdommens Holmenkollrenn, mens hele 15 utøvere er planlegger å gå Ungdomsbirken.  

 

 

15-16 Team Asker 

15-16 er i år, som i fjor, en stor og fin gjeng. Vi er stort sett mellom 15 og 25 ungdommer på 

de ukentlige fellestreningene. Siden mai har vi hatt i overkant av 20 samlingsdøgn, i tillegg til 



 

 

to fellestreninger i uken. Utenom dette har det i barmarksesongen blitt organisert ukentlig 

felles langtur og styrketrening. Treningstilbudet er med andre ord veldig bra.  

 

En meget engasjert foreldregruppe stiller opp og tilrettelegger for både samlinger og 

fellestreninger. Den store deltakelsen skaper strukturerte rammer som gjør det mulig å se og 

følge opp hver enkelt utøver.  

 

I rennsesongen har vi hatt god deltagelse i både Snø-cup og KM. Dette har resultert mange 

sterke prestasjoner og topplasseringer. Her kan vi trekke frem Lisa Kristine Jorde og Nora 

Christine Hansen som ligger på henholdsvis 1. og 3. plass sammenlagt i Snø-cup for Jenter 

15, og Sondre With Holm Slettedal som ligger på 7. plass i sammendraget i Gutter 15.  

 

Nå i skrivende stund nærmer det seg Hovedlandsrennet, hvor så og si en fulltallig gruppe drar 

oppover til Nybygda. Vi har med flere medaljekandidater og håper å hevde oss i både topp og 

bredde. 

 

I inneværende sesong er Jonas Torgersen hovedtrener. Han har lang erfaring som skiløper i 

Asker skiklubb, og han utviser høy kompetanse og engasjement i trenerrollen. Det er svært 

inspirerende for ungdommen å ha en ung voksen som trener 

 

Junior og senior: Team Asker og Team Norconsult 

Langrennsgruppa har organisert junior og seniorløperne i team: Team Asker for juniorene og 

Team Norconsult for seniorene. 

 

Også denne sesongen har Askers junior- og seniorløpere hatt svært gode resultater! 

 

Juniorgruppen (Team Asker):  

Vi har en stor treningsgruppe (ca 20 utøvere i alderen 16-20 år) med et godt miljø både sosialt 

og sportslig. Gruppa har ca 40 samlingsdøgn i barmarkssesongen og vi har en av Norges 

største juniorgrupper. 

 

Engasjert og dyktige trener for juniorgruppa er Anders Håkenrud, 25 år. Det er en engasjert 

foreldregruppe der foreldre opplever innsats i gruppa som meningsfull bruk av tid. Godt 

støtteapparat på renn med blant annet smøreteamet. Gruppen viser både topp og bredde, og 

har flere løpere i Norgestoppen /verdenstoppen på juniornivå.  

Jr gruppen kan vise til flere topplasseringer i Norge Cupen 2019 og 2020.  

Savalen 2019 jr NM fire topp 10 i klassisk. Margrethe Wettre Andreassen og Elena Riise 

Johansen 9. plass, Vera Norli 6. pl og Eirik Mortensbakke 5. plass i klassisk. I fri teknikk fikk 

Margrethe Wettre Andreassen 8. plass, Elena Riise Johansen 5. plass og Ina Martini 10. plass 

 

Åsen 2019, lørdag sprint NM (Elena og Margrethe med medaljer) fikk gruppen mange gode 

plasseringer; Sjur Kvisle 1. plass, Margrethe Wettre Andreassen 4. plass og 6. plass og 3. 



 

 

plass, Vera Nordli 2. plass og 6. plass, Elena Riise Johansen  7. og 9. plasss og Ina Martini 8. 

plass.  

Lygna 2020 ga nok en god plassering for Team Asker jr gruppen. 4. plass og 2. plass til Elena 

Riise Johansen og 10. plass til Jonas Myhr. 

Holmenkollen 2020 var en god helg for gruppen. Elena Riise Johansen 2., 2., og 8. plass. 

Margrethe Wettre Andreassen 10. plass og 4. plass. Martine fikk en 4. plass denne helgen og 

Jonas fikk en 8. plass og 10. plass.  

 

Seniorgruppen (Team Norconsult):  

Asker er blant klubbene i Norge med flest aktive seniorløpere. Seniorene er tilknyttet Team 

Norconsult som ble etablert av Ola Kvisle i mai 2018. Laget består av 20 løpere (18 herre- og 

to dameløpere), i tillegg til trener og leder for laget, Ola Kvisle (25 år). 16 av løperne er fra 

Asker skiklubb. Team Norconsult har en inkluderende profil, samtidig som de beste på laget 

er i Norgestoppen. Sponsorene til Team Norconsult er Norconsult, Skaaret, Genus, Swix, 

Billia, Cognite, G-sport, Actic og Asker skiklubb. 

 

Noen av toppresultatene fra denne sesongen: 

NM del to for senior / Norgescupfinale for junior, Lygna, 2019: 

Team sprint: Herrelaget (Harald Østberg Amundesen og Erland Kvisle) ble nr 5 og damelaget 

(Hedda Østber Amundsen og Elena Rise Johnsen) ble nr 7. 

Femmila: Erland Kvisle ble nr 5. 

Tremila: Hedda Østberg Amundsen ble nr 8. 

10 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 7. 

5 km fri: Hedda Østberg Amundsen nr 4. 

 

Sesongåpning for senior på Beitostølen november 2019: 

Sprint klassisk: Elena Rise Johnsen (junior) ble nr 8 (blant alle seniorene). 

10 km klassisk: Hedda Østberg Amundsen ble nr 10. 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 8 og Erland Kvisle nr 9. 

 

Verdenscup på Lillehammer, desember 2019 

Harald Østberg Amundsen ble 23 i 30 km skiathlon 

 

Scandinavisk cup i Voukatti, desember 2019 

Sprint klassisk: Harald Østberg Amundsen ble nr 5 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 6 

 

Scandinavisk cup på Nes i januar 2020: 

Hedda Øtberg Amundsen ble nr 4 på 10 km klassisk og nr 6 på 10 km fri. 

 

Første Norgescuphelg for juniorene på Lygna, sesong 19/20: 

 



 

 

Norgescup for senior/U23 NM på Lygna januar 2020: 

Harald Østberg Amundsen vant U23 NM i 15 km klassisk og ble nr 2 i U23 NM i 15 km fri 

(nr 3 totalt). 

 

Verdenscup i Nove Mesto i januar 2020 

Hedda Østberg Amundsen nr 27 i jaktstarten. 

 

Senior NM på Konnerud i januar: 

Stafetten: Asker stilte med 8 lag; 3 damelag og 5 herrelag. Damelaget (Ingrid Tandberg, 

Margrethe Wettre Andreassen og Elena Rise Johnsen) ble nr 9. Herrelaget (Sjur Kvisle, 

Sindre Fjellheim Jorde og Harald Østberg Amundsen) ble nr 8. 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 2. 

 

Norgescup for junior i Holmenkollen i februar: 

5 km klassisk: Elena Rise Johnsen ble nr 3 og Margrethe Wettre Andreassen ble nr 10 i K 19-

20 

Sprint: Margrethe Wettre Andreassen blr nr 4 

15 km fri: Elena Rise Johnsen ble nr 3 i K 19-20 

Norgescup for senior på Gålå (flyttet fra Førde), februar 2020 

Harald Østberg Amundsen vant 15 km fri. 

Hedda Østberg Amundsen ble nr 6 både i 10 km fri og 15 km klassisk. 

 

Junior VM / U23VM i Oberwiesenthal, februar/mars 2020 er i skrivende stund ikke 

gjennomført. 

 

I tillegg er det en rekke med sterke plasseringer blant juniorene og seniorene som det ville tatt 

lang tid å presentere her, og det er mange eksempler på fremgang blant enkeltutøvere. 

Det er moro å se hvor mange utøvere som er villige til å legge ned all sin tid i trening for om 

mulig på sikt å kunne nå verdenstoppen. 

Vi ser frem til en spennende junior NM-helg på Beitostølen, og til NC-avslutning for jr /NM 

del to for senior på Lillehammer. 

 

 

Økonomi 
 

Langrennsgruppa har god økonomi. 2019 ble levert med balanse. Gruppa har høyt 

aktivitetsnivå noe som krever tett oppfølging for å unngå negative resultater. 

Vedlagt balanse og resultatregnskap for 2019. 

 

 

Oppsummering 

 

Styret i langrennsgruppa opplever stor iver, treningsglede, samhold og gode opplevelser og 

resultater i skirenn. Spesielt vil vi fremheve at vi i år har startet arbeidet med å ivareta 



 

 

utøvernes helse, at vi har gjennomført vellykket terrengløp og at vi har fornyet Solvangrennet 

ved å arrangere felles renn med Holmen IL.   

 

Styret veldig fornøyd med at vi har fortsatt satsingen, som vi startet forrige sesong, på 

ungdomstrenere i de yngre gruppene. Dette er en fin måte å beholde og engasjere 

ungdommene i klubben på og kjempepopulært hos de unge utøverne.  

 

Trenere og oppmenn for alle grupper fungerer bra og gjør en stor innsats. Viktigste oppgaver 

for oppmann er å være en pådriver for det sosiale i gruppene, oppmuntre til renndeltakelse, 

samt være støtte til rennarrangement. Foreldre- og hjelpetrenere gjør også sammen med Solli-

styret (administrasjon av Solli-P) en viktig innsats.  

 

Styret mener at langrennsgruppa i Asker Skiklubb i sesongen 2019/2020 har utfordret, 

inspireret, motivert – og bidratt til å skape varig skiglede.  

 

Asker, 20.02.2019 

Live Korsvold 

Leder langrennsgruppa 


