
 

 
 
Årsmelding 2020/21, Langrennsgruppa 
 

Styret 

Formann:  Live Korsvold 

Sportslig leder: Jørgen Steen 

Kasserer:  Per Vaaje  

Rennansvarlig: Anne Kirsti Wøien 

Info/Nettansvarlig: Rangvald Lier 

Styremedlem:  Ida Syversen 

Styremedlem Team Asker: Ole Martin Semb 

 

 

Eventuelle andre verv utenfor styret: 

Sollistyret:  Lars Jorde og Are Herstad 

Andelslaget Solli: Live Korsvold 

 

 

Styrets arbeid 

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

rennansvarlig. 

 

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 
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Til tross for strenge restriksjoner har trenere, oppmenn, foreldre og utøvere vært 

spesielt kreative for å få til morsomme og gode aktiviteter som skaper sosialt fellesskap 

innenfor smittevernsbegrensningene. Rapportene fra de ulike gruppene gir et godt bilde 

av alt det gode arbeidet som er gjort. 

 

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 186 medlemmer i langrennsgruppa. Det er noe frafall i de eldre gruppene, 

mens den yngste gruppa har økende antall.  

 

Trenere og foreldre 

Satsningen på ungdomstrenere i de aldersbestemte gruppene fra tidligere år er videreført. 

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

 

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

mange enkeltpersoner ofte og mye. I år har innsatsen fra alle i støtteapparatet vært 

eksepsjonell. 

 

Langrennsgruppa skulle hatt følgende samlinger i sesongen 2020/2021 –bortsett fra Team 

Askers samling på Sognefjellet i juni ble alle enten avlyst, endret eller erstattet med 

nærsamlinger (uten overnatting): 

- 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 (endret til 

samlinger uten overnatting) 

-  Snøsamling for junior på Sjusjøen to helger i løpet av høsten, endret til nærsamling uten 

overnatting for 15/16  

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

-  Avslutningshelg på Finse i mai for 13-14 (avlyst) 

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

 

Sosiale aktiviteter 

Det er særlig de sosiale aktivitetene i gruppene som har måttet lide grunnet 

koronarestriksjonene. Vi syns det er veldig synd og vet at for mange av våre utøvere er det 

sosiale en helt sentral del av det å gå på ski. Samtidig ser vi at trenere, oppmenn og foreldre 

har strukket seg langt for å lage sosiale aktiviteter som er «innafor» i koronasammenheng. 

 

Trenings- og konkurransearena 

Etter nyttår 2021 har vinteren vært helt fantastisk. De gode skiforholdene har vært en solid 

trøst gitt at det meste av konkurranser er avlyst. Eid skiarena åpnet ikke før i slutten av januar, 



 

 

men før det var det yrende liv på Solli med utøvere i alle årsklasser på Solli på tirsdager og 

torsdager– godt innenfor retningslinjene. 

 

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. En forutsetning for at et nytt anlegg skal kunne brukes til skirenn er at det kunstsnø 

tilgjengelig. Vi får ikke innvilget skirenn på en arena der det ikke er kunstsnø. 

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

Asker. 

 

Sent i høst gjorde Asker kommune seg ferdig med det nye skiskytterannlegget på Solli. I siste 

runde ble arealet utvidet, og det har også kommet opp solid med lys på den nye sletta. Oppe 

på Solliplatået der langrennsgruppa tradisjonelt har hatt trening er det en enslig lysstolpe og 

dermed svært dårlige lysforhold. Med masse natursnø har løypebasene preppet flotte forhold, 

og med det fine lyset har vi hatt stor glede av den nye sletta. 

 

Skirenn 

 

Asker skifestival 

Per dags dato ser det ikke ut til at vi får tillatelse av smittevernoverlegen i Asker til å 

arrangere dette felles arrangementet med Holmen IF. Det er veldig synd gitt at det fra 19. 

februar kom nye nasjonale retningslinjer som tillater denne typen arrangement. 

Arbeidsgruppen for rennet har planene klare til å arrangere et trygt skirenn der alle smittevern 

retningslinjer ville blitt fulgt. 

 

Telenorkarusell 

Grunnet koronarestriksjonene har vi ikke kunnet arrangere Telenorkarusellrenn denne 

sesongen. 

 

Klubbmesterskap 

Vi har arrangert klubbmesterskap i skicross gruppevis på Eid skiarena for alle fra 7-10 tom 

13-14. De eldste gruppene har arrangert klubbmesterskap gruppevis på Solli.  

 

Norconsult Rulleskishow 

Arrangementet ble avlyst grunnet koronarestriksjoner i 2020, vi avventer situasjonen før vi 

ser om det blir mulig i 2021. 

 

Terrengløp 

Langrennsgruppa med trenere og foreldre fra den yngste gruppa har arrangert to terrengløp på 

Føyka høsten 2020. Dette har vært lavterskelkonkurranser for klubbens medlemmer som er 



 

 

populært for alle aldersgrupper. Når koronaen er over, ønsker vi å invitere andre grupper i 

klubben til å være med på dette.  

 

7-10 gruppen 

7-10 gruppen har i år gjennomført barmarkstreninger og skitreninger med opp mot 80 ivrige 

barn. Treningene i mars ble avsluttet litt brått på grunn av korona, men da vi startet opp igjen 

på høsten fikk vi med oss mange barn på trening. Utfordringen denne høsten og vinteren har 

vært å få til gode kohorter for gruppen vår som nå er 86 påmeldt barn, og samtlige møter på 

trening hver gang!  Det dukker stadig opp nye utøvere som ønsker å teste treningene våre 

 
Foto: Ragnvald Lier 

 

På trenersiden startet vi opp med en hovedtrener, men for å klare gjennomføre treningen på en 

god måte har vi fått inn en hovedtrenere til. Med to hovedtrenere har det vært mulig å dele 

opp gruppen i to. I tillegg er det en gjeng på ca 10 hjelpetrenere, der det er stabilt og godt 

oppmøte. Det er behov for mange hjelpetrenere med mange barn på treninger. Vi har også i år 

hatt med oss to ungdomstrenere, som både barn og voksne syntes er positivt. 

Barmarkstreningene startet i høst opp på Solvang, der vi delte gruppen i to. De eldste (3. og 4. 

klasse) hadde mange av sine økter på Føyka, der de jogget til og fra Solvang. Mens de yngste 

(1. og 2. klasse) har benyttet seg av området rundt Solvang. 

 

Den tradisjonelle Vestliasamlingen ble erstattet med en dagssamling på Vestlia 17.oktober. Vi 

hadde med 48 barn og 18 voksne. Et hovedformål med samlingen er å bli bedre kjent, og 

dessuten gjøre litt andre aktiviteter enn på en vanlig på trening. Det ble diverse 

lagkonkurranser, pølsegrilling, terrengløpet Vestlia Challenge og seigmannstafett før vi 

avsluttet og gikk samlet tilbake til parkeringen på Solli. Været var fantastisk, stemningen 



 

 

veldig god og det hele ble kronet med en herlig gjeng av barn og voksne som danset BlimE-

dansen. 

 

Familiesamlingen på Nordseter skulle vært gjennomført 27. – 29. November. Det var så 

mange som ønsket å være med at det ble ventelister for å være med. Selv om klubben klarte å 

åpne opp for at alle som ville være med fikk muligheten, ble det på grunn av 

koronarestriksjoner ikke mulig å gjennomføre. Vi ser nå frem til neste års samling og gleder 

oss til «vanlige» dager igjen. 

 

Etter at snøen la seg på Solli har vi gjennomført mange fine skitreninger på den nye 

skiarenaen. I fine og godt opplyste skispor har det vært oversiktlig og enkelt å få til gode og 

varierte treninger for barna. De siste ukene har vi gjennomført treningene på Eid der vi har 

fortsatt med å dele gruppen opp i 2, slik at det har latt seg gjennomføre med koronavennlige 

kohorter. Med kuler, slalomløype og store boltrearealer blir det gjennomført treninger der alle 

får noe å utfordre seg selv på. 

 

Det ble gjennomførte terrengløp på Føyka to ganger i høst sammen med flere andre av 

gruppene i langrennsgruppa. Siden det ikke lar seg gjennomføre vanlige konkurranser denne 

vinteren, dro ivrige trenere i gang Vestlia rett ned nå etter jul. Utøverne startet i puljer oppe på 

Vestlia og kjørte ned via hinder og svinger, ned til flott målområde på Solli arena. 

På klubbmesterskapet i skicross tirsdag 9. februar stilte 79 utøvere i gruppen på startstreken. 

Nok engang dro ivrige trenere og foreldre i gang et flott arrangement med mange flott 

utfordringer for alle barna. I målområdet var det bare blide fjes og se, og det er helt tydelig at 

denne gruppen er klar for flere slike morsomme arrangement. Det er vi alle innstilt på å få til.  

7-10 gruppa er en stor, flott og entusiastisk gjeng med mye skiglede. Det er også foreldre til 

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

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 

Gruppa har vært på i underkant av 30 utøvere denne sesongen, med gjennomsnittlig 20 barn 

på hver trening. 

 

Vi har to treninger i uka for denne gruppa. I høst var det en barmarksøkt fra Solvang, med 

stafetter og intervaller med utgangspunkt i lek og moro, et par økter med elghufs i 

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. Vi har 

også hatt et par økter hvor vi har kombinert rulleski med hopping på Føyka. Denne sesongen 

har vi hatt med en egen ungdomstrener en gang i uka og det har vært veldig positivt. 

På grunn av smittevernhensyn har vi hatt søkelys på aktiviteter der vi kan holde avstand, og 

det har stort sett fungert veldig bra. Smittevern har derimot medført at vi ikke har kunnet 

gjennomføre de tradisjonelle samlingene på Vestlia og familiesamlingen. Som erstatning for 

Vestlia arrangerte vi en nærsamling etter 71⁰ N konseptet med sosial samling på Føyka etterpå 

og det var veldig vellykket. Den årlige familiesamlingen måtte dessverre avlyses. Vi hadde i 



 

 

tillegg en sosial samling med bowling i september og hadde en ambisjon om flere. Det ble 

vanskelig med tiltakene som ble innført, så det får vi ta igjen senere 

 

Etter at snøen kom har vi hatt strålende føre og fine treninger på Solli og Eid, med veksling 

mellom klassisk og fristil. Det har vært kaldt, men så lenge utøverne er i aktivitet har det 

fungert bra. Alle renn i kretsen har blitt avlyst som følge av smittesituasjonen så langt, og det 

er et savn for mange. Vi har fått arrangert ett treningsrenn på den nye arenaen på Solli og det 

var veldig vellykket med mange spente og fornøyde utøvere. Vi satser på å få arrangert flere 

av disse hvis det ikke blir renn i kretsen utover sesongen. I tillegg hadde vi godt oppmøte på 

klubbmesterskapet i skicross på Eid som ble arrangert separat i treningsgruppene. 

 

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 

Med ny sesongstart i mai begynte det å slippes opp litt på restriksjoner etter første runde med 

Covid-19-pandemien. Gruppen hadde to til tre fellestreninger ukentlig frem til sommerferien; 

styrke, rulleski og langtur. Maks Zechel fortsatte som hovedtrener, og fikk med flere fra 

gruppen på motbakkeløp fra skytebanen til Bergsåsen i slutten av mai. I juni var det kick off 

med blant annet myrfotball, kjempegøy! Siste langtur før sommeren ble avsluttet med felles 

bad i Hogstadvannet og grill-lunsj. 

 

Hovedtrener og fem foreldretrenere har vært ansvarlig for treningen gjennom høsten og 

vinteren. I høst har det vært fire fellestreninger i uken, styrke på tvers av grupper, rulleski, 

barmark og langtur. Denne perioden har også vært preget av restriksjoner som påvirker 

trening, og særlig sosiale tiltak. Vi har gjennomført tre barmarkssamlinger for gruppen i høst, 

men uten overnatting. Etter siste barmarkssamling var det felles pizza og quiz på Føyka. 

Jentene har også hatt egen tacokveld. De fleste i gruppen var påmeldt til familiesamling på 

Nordseter i november. Denne ble dessverre avlyst. Det har generelt vært godt oppmøte på 

både treninger og samlinger. 

 

I vinter har det vært gjennomført tre faste treninger for gruppen, to økter på ski og en med 

styrke. Skirennene har dessverre blitt avlyst så langt i sesongen. Vi har gjennomført tre 

testrenn på Solli, der to av disse har vært ekstra tilbud i helgen. Vi har også hatt 

klubbmesterskap skicross på Eid. Utøverne savner både muligheten til å gå renn, treffe venner 

og kjente fra andre klubber, samt å ha mer av sosiale tiltak. Flere har sluttet i løpet av 

sommeren og høsten, mens andre har vært ute over lengre tid med skader og sykdom. Det har 

utviklet seg til en liten, litt sårbar gruppe. Utøverne er til gjengjeld svært entusiastiske og 

motiverte, der de fleste møter opp på alt av treninger. 
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15-16 Team Asker 

15-16 års gruppa har denne sesongen bestått av 15-20 utøvere. Det har vært et imponerende 

stabilt oppmøte fra gjengen på treningene. Dette til tross for en annerledes sesong som følge 

av restriksjonene som følger med koronapandemien.  

 



 

 

Dette tyder på et godt sosialt samhold, treningsglede, og ikke minst en meget inspirerende og 

engasjerende trener i Jonas Torgersen. I følge Jonas er dette også en herlig gjeng å jobbe 

sammen med, og det er lett å få til gode økter i gruppa.  

 

Det har i skrivende stund ikke vært anledning til å avholde noen skirenn som følge av 

pandemien. For å bøte på et manglende konkurransetilbud, har Jonas arrangert en rekke 

testrenn internt i Team Asker. Disse har blitt lagt opp på ulikt kreativt vis, og det har også 

vært avholdt en lokal Team Asker Tour.  

 

Barmarkssesongen er gjennomført nokså likt som i en normal sesong, det vil si med ukentlige 

fellesøkter 3 ganger pr uke. Bortesamlinger har blitt erstattet med knalltøffe, men inspirerende 

hjemmesamlinger. Og summerer vi opp, vil nok antall kvalitetsøkter denne sesongen være vel 

så mange som i en normalsesong. Det gode treningsarbeidet gir resultater og det er tydelig at 

utøverne har tatt store steg i år.  

 

Som en god trøst, viste vinteren seg fra sin beste side i år. Vi har hatt fantastiske skiforhold, 

stort sett med blåswixføre hele vinteren.  

 

Oppsummert må vi være glade for at vi har kunnet gjennomføre en god treningssesong, stort 

sett uten avbrudd, tross korona. Det er mange andre idretter som har måttet avlyse mye av 

treningen i tillegg til konkurranser.  

 

Vi ser fram til at pandemien er over, og håper og tror at det gode treningsarbeidet gir 

motivasjon til neste sesong. Stor takk til trener Jonas Torgersen for en formidabel innsats 

denne sesongen og også til meget hjelpsomme foresatte som har bidratt på mange treninger og 

samlinger. 

 

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. 

 

Juniorgruppen (Team Asker):  

Team Asker er en stor treningsgruppe (ca 20 utøvere i alderen 16-20 år) som har et godt miljø 

både sosialt og sportslig. Gruppa har vanligvis ca 40 samlingsdøgn i barmarks-sesongen og vi 

er en av Norges største juniorgrupper. 

 

Engasjert og dyktige trener for juniorgruppa er Anders Håkenrud. Det er også en ivrig 

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

Gruppen har et stort støtteapparat på renn med blant annet et eget smøreteam, og Team Asker 

utmerker seg i både topp og bredde.  

 

Avslutningen på sesongen 19/20 og sesong 20/21 frem til dags dato, har vært preget av 

restriksjoner og avlysninger knyttet til covid-19. De aller fleste utøverne i denne gruppen har 

ikke fått muligheten til å delta på et eneste renn denne sesongen så langt.  



 

 

I forkant av nedstegningen i mars 2020 ble det gjennomført to Norgescup hvor ca 20 

deltagere fra Team Asker deltok på begge helgene. Vi gjennomførte samling på Sognefjellet 

juni 2020 i strålende sol og over 20 deltagere også der. Høsten 2020 fikk vi til to gode 

samlinger på Sjusjøen, både barmark i oktober og ski-samling i november med meget godt 

oppmøte. I forkant av julen 2020, ble det gjennomført små julebord i kohorter med foredrag 

over nett av Hedda og Harald Østberg Amundsen. I mangel av renn har gruppen fra desember 

og frem til i dag, gjennomført flere testrenn for å holde motivasjonen til utøverne oppe i 

denne spesielle tiden. 

 

Seniorgruppen (Team Norconsult): 

Sesongen har vært preget av korona-pandemien som har pågått siden mars 2020: Dette har 

påvirket både treninger, samlinger og konkurranser. Grunnet strenge smittevernregler med 

begrensninger i antall som har kunnet møtes, har det vært færre treningssamlinger. Det har 

ikke vært renn i det hele tatt for juniorløperne denne sesongen, og bare seniorløpere med et 

visst antall FIS-poeng har fått lov til å gå skirenn. Blant de heldige som har fått gå renn, er det 

også denne sesongen mange gode resultater! 

 

Askers seniorløpere (Team Norconsult og rekruttlandslagsløpere): 

Asker er blant klubbene i Norge med flest aktive seniorløpere. De fleste av dem er tilknyttet 

Team Norconsult som ble etablert av Ola Kvisle i mai 2018. Laget har i 2020/2021 bestått av 

12 løpere (10 herre- og to dameløpere), i tillegg til trener og leder for laget, Ola Kvisle (26 

år). 9 av løperne representerer 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. Asker 

har denne sesongen også hatt to løpere på rekruttlandslaget; søskenparet Harald og Hedda 

Østberg Amundsen. 
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Nedenfor listes opp toppresultatene fra denne sesongen 

 

Sesongåpning på Beitostølen november 2020: 

Sprint klassisk: Hedda Østberg Amundsen ble nr 9 og Elena Rise Johnsen nr 10. 

10 km klassisk: Hedda Østberg Amundsen ble nr 7 og Elena Rise Johnsen nr 15. 

10 km fri: Hedda Østberg Amundsen ble nr 12 og Elena Rise Johnsen nr 15. 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 2. 

 

Norgescup på Natrudstilen (Sjusjøen) desember 2020 

Sprint fri: Elena Rise Johnsen nr 5. 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen vant! og Erland Kvisle ble nr 13. 

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

 

Norgescup på Lygna januar 2021: 

Sprint klassisk: Hedda Østberg Amundsen ble nr 7, Elena Rise Johnsen nr 8 og Margrethe 

Wettre Andreassen (junior) nr 23. 

10 km fri: Hedda Østberg Amundsen ble nr 9. 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 4 og Erland Kvisle nr 18. 

30 km klassisk fellesstart: Erland Kvisle nr 6 og Harald Østberg Amundsen nr 16. 

 

NM i Trondheim i januar: 

Sprint fri: Elena Rise Johnasen ble nr 15 og Margrethe Wettre Andreassen (junior) nr 25. 

10 km fri: Hedda Østberg Amundsen ble nr 8. 



 

 

30 km skibytte: Harald Østberg Amundsen ble nr 9. 

5 km klassisk: Hedda Østberg Amundsen ble nr 7 og Elena Rise Johnsen nr 10. 

10 km klassisk: Erland Kvisle ble nr 7 og Sjur Kvisle nr 33. 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 3; Erland Kvisle nr 9 og Sjur Kvisle nr 29. 

 

Verdenscup i Falun i januar: 

15 km fri: Harald Østberg Amundsen ble nr 8. 

 

Verdenscup i Ulricehamn (Sverige) i februar: 

Sprint: Elena Rise Johnsen ble nr 34 

 

U23 VM i Voukatti (Finland) i februar: 

10 km fri: Hedda Østberg Amundsen tok bronsemedalje. 

Mix-stafett: Hedda Østberg Amundsen gikk sisteetappe på Norges gull-lag 

 

Norgescup i Førde i februar: 

Sprint fri: Margrethe Wettre Andreassen ble nr 12 og Kaja Lønnecken 19, begge juniorer. 

10 km fri: Margrethe Wettre Andreassen nr 31. 

15 km fri: Erland Kvisle ble nr 3 og Sjur Kvisle nr 7. 

15 km klassisk: Erland Kvisle ble nr 7 og Sjur Kvisle nr 29. 

 

Harald Østberg Amundsen er tatt ut til Norges VM-tropp. VM er i Oberstdorf i slutten av 

februar 2021. Det er litt av en prestasjon å komme gjennom dette trange nåløyet, og det er 

mange Askerbøringer som kommer til å følge ekstra nøye med på VM med en lokal løper i 

startfeltet. 

 

Økonomi 

Langrennsgruppa har god økonomi. 2020 ble levert med balanse. Gruppa har høyt 

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

Vedlagt balanse og resultatregnskap for 2020. 

 

Det gode skiføret i marka har gitt storinnrykk på parkeringen på Solli. Vår dugnad med å 

holde orden på parkeringsplassen gir et avgjørende bidrag til økonomien i langrennsgruppa. 

 

 

Oppsummering 

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

har tross alt vært heldige som driver med en idrett som foregår ute, og der vi stort sett hele 

koronaåret har fått trene, om enn med noen restriksjoner.  

 

I år vil vi trekke frem den ekstraordinære innsatsen som er gjort av trenerne i alle gruppene. 

De har vært usedvanlig kreative, har snudd seg rundt og gjort det beste ut av situasjonen med 

morsomme aktiviteter som også har gitt et veldig godt treningsutbytte. Vi tror Asker 

Skiklubbs langrennsløpere vil bite godt fra seg når det åpnes igjen for skirenn. Med den store 



 

 

tilstrømmingen til den yngste gruppen har vi tro på at langrenn vil fortsette å være en stor 

gruppe i klubben. 

 
Jonas Torgersen og Ander Lie Håkenrud, trenere for 15/16 og Team Asker junior har gjort en 

formidabel innsats for ungdommene våre denne sesongen. 

Foto: Ida Syversen 

 

Styret mener at langrennsgruppa i Asker Skiklubb i sesongen 2020/2021, til tross for de 

store utfordringene vi har hatt grunnet koronasituasjonen, har utfordret, inspirert, 

motivert – og bidratt til å skape varig skiglede.  

 

Asker, 20.02.2021 

Live Korsvold 

Leder langrennsgruppa 


