
Fet Skiklubb    
Langrennsgruppa 
 
ÅRSMELDING FOR SESONGEN 2021/22 
________________________________________________________ 
 
 
Styrets sammensetning 2021/22: 
Leder:                 Randi Budahl 
Sekretær:           Siri Merete Kleppa 
Kasserer:            Ruth Marie Høilund Ler 
Sportslig leder:   Jørgen Bartnes 
Styremedlem:     Espen Lorentzen 
 
 
Andre verv og  roller 2021/22: 
Medlem i valgkomiteen : Espen Lorentzen 
Rennleder:                        Jørgen Bartnes 
Barneidrettsansvarlig:    Christian Gjertveit 
Teknisk delegert:            Pål Simensen og Per-Jacob Ølstad  (Ass.t.d) 
 
 
Det er ikke utbetalt noen form for godtgjøring til styrets medlemmer . 
 
Styremøter og andre møter: 
Det er avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte, i tillegg til telefonsamtaler og 
mailutveksling. 
Leder har deltatt på alle møter i hovedstyret. 
Det har vært avholdt rennmøter. 
Det har vært avholdt trenermøter. 
Leder har deltatt på høstmøtet i Akershus skikrets 
 
 
 
 
 
Etter to sesonger med Coronarestriksjoner, er det gledelig at sesongen 21/22 har vært 
tilnærmet normal. Alle renn har gått som planlagt, og treninger og samlinger har latt seg 
gjennomføre.  Vi har imidlertid merket at det har vært to sesonger med lav aktivitet. Det er en 
klar nedgang i antall aktive i treningsgruppene, og det er færre som har deltatt på skirenn. Det 
har vært vanskelig å fylle verv og funksjoner og dugnadslister, noe vi tror kan  skyldes lavere 
aktivitet og færre fysiske møtepunkter de siste to årene.   
 
Treningsgrupper: 
Det har vært 4 faste treningsgrupper sesongen 2021/22. Gruppene er inndelt etter alder. 
Mandag, onsdag og torsdag er faste treningsdager for langrennsgruppa.  



 
2012/13-gruppa:  
Hovedtrener har vært Karianne-Skotte Lauritzen,  moren til en av barna på gruppa. Hun har 
gjennom hele sesongen forsøkt å få med flere foreldre som hjelpetrenere, men ikke lyktes med 
det. Gruppa har et stort behov for en trener til.   
Gruppa startet treningen etter høstferien, og har trent hver mandag. Antall deltakere har 
variert fra 4 på barmark til 15 på snø.  
Gruppa har utøvere fra Sørumsand, Blaker, Lillestrøm og Fet. 
Det har vært høyt fokus på skilek i denne gruppa.  
Det har vært avholdt foreldremøte. 
 
2010/11-gruppa: 
Hovedtrenere har vært Magne Hertzenberg og Pål Simensen, de er begge fedre til utøvere på 
gruppa. Også i denne gruppa har det vært jobbet for å få med flere trenere, noe som har vist 
seg vanskelig. 
Gruppa består av 15-17 utøvere, med ca.10 i snitt på hver trening. 
Sesongen startet med rulleskitrening etter høstferien , og det ble gjennomført 1.5 timers økter 
på mandager på høsten .Gruppa har sett god utvikling på løperne, og opplever at utøverne 
synes rulleski er morsomt. Det har vært mye lekbetonte aktiviteter, med hinderløype, fokus på 
balanse og mestring av utforkjøring. 
I vintersesongen har det vært trening både på mandag og torsdag. 
Gruppa har hatt gjestetrenere fra Team Mix  en gang, dette var veldig populært. 
10-12 av utøverne har deltatt på karusellrenn, og flere har gått kretsrenn. Det har vært avholdt 
foreldremøte.  
 
2013/14-gruppa. 
Hovedtrener har vært Thomas Støvind-Berg, far til to jenter på gruppa. Gruppa består av 8-10 
utøvere. Han har hatt med seg 3 -4 hjelpetrenere, også dette fedre på gruppa. Treningen startet 
tidlig i august, med to treningsdager, mandag og torsdag. Mange har også deltatt på 
fellestrening  med skiskytterne på onsdager. Flere fra gruppa har deltatt på karusellrenn og 
kretsrenn. Det har vært avholdt foreldremøte. 
 
Team Mix-gruppa: 
Hovedtrener har vært Espen Aakervik som har vært lønnet trener. Simen Vestli har vært 
sportslig koordinator for gruppa, han er far til en av utøverne.  
Gruppa består totalt av 12 utøvere, men bare 3-6 deltar fast. 
Treningen startet med to økter i midten av juni, med mandag og torsdag som faste dager. 
Onsdager har vært felles med skiskyttergruppa.  Mandagsøktene på barmark ble gjennomført 
fra Hovinhøgda. Fra midten av november har øktene stort sett vært gjennomført på snø. Åsen, 
Holmenkollen og Lillomarka har i tillegg til Hvalstjern vært benyttet som treningsarena.  Det 
har også vært gjennomført 1-2 økter med Team Romerike Ski  rekrutt pr. måned. Det har 
gjennomgående vært en intervalløkt, en hurtighetsøkt og en rolig økt pr uke. Månedsplaner er 
sendt ut i forkant av alle måneder på Spond. 
 Utøverne har hatt fin fremgang, og flere har hatt sin beste sesong så langt.  
Team Mix har en utøveravtale som går ut på at de får klær mot en høyere treningsavgift. De 
forplikter seg til å hospitere som trenere på de yngre gruppene, og bruke klubbtøyet når de 
representerer klubben. 
 



 
Team Romerike Ski:  

Team Romerike ski er et treningssamarbeid på Romerike for junior og senior.  
Team Romerike eies av Bjerke I.L. ski, Eidsvoll Værks skiklubb, Fet skiklubb, langrenn, 
Frogner I.L., Gjerdrum I.L. langrenn, Nes ski og Ullensaker skiklubb. Den enkelte utøver 
signerer avtale om hel eller halv deltagelse. Fra Fet skiklubb har 6 utøvere deltatt denne 
sesongen. 
Tommy Johansen har vært Fet skiklubbs kontaktperson og bindeledd. 
 

Rekruttering:  
Denne sesongen startet vi allidrett/skiskole i høstsesongen etter samme modell som skiskolen. 
Dette var en populær aktivitet med … deltagere. 
 
Den ordinære skiskolen  har i år hatt 128 deltakere delt på 3 årskull. Nytt av året var at vi satt 
krav om medlemskap i klubben for å være med på skiskolen og vi utvidet den også med et 
årskull til slik at 2 klassingene også kunne være med.  
Målet med skiskolen har vært å skape skiglede hos barna gjennom lek, mestring og læring. Vi 
har totalt gjennomført 10 økter. Det har vært gode forhold gjennom hele vinteren og 
løypemannskapet har lagt til rette for oss på en strålende måte. Leder for skiskolen har vært 
Christian Gjertveit. 
Miniskiskolen har vært for de yngste barna født 2016 som går siste året i barnehagen. De har 
vært 28 stk. fordelt på 2 grupper. 
Skiskolen har vært for 1 og 2 klasse (født 2015 og 2014). Vi valgte å gi dette tilbudet til 2 
klassingene siden de har fått et noe redusert tilbud de siste 2 årene grunnet nedstengingen og 
smittevern. På skiskolen har vi hatt 100 deltakere.  
 
VI har hatt 10 ungdomstrenere med oss hver mandag som har hatt ansvar for de ulike 
gruppene. De har møtt barna på en flott måte og gjennomført gode økter. Trenerne har vokst 
med oppgavene i løpet av vinteren og gjort en fantastisk jobb for oss. Det er fint at vi kan 
beholde disse i klubben selv om de fleste har gitt seg som aktive skiløpere. De kan være en 
ressurs videre for oss. Trenerne får 200,- pr økt som godtgjørelse. 
 

 
 
Arrangementer/aktiviteter: 

• Karusellrenn 
Langrennsgruppa har vært ansvarlig for gjennomføringen av 3 av 5 karusellrenn.  

          Deltagelsen på karusellrennene har vært noe lavere enn tidligere   Flexistart - 65 
navn, tilsammen 232 enkeltstarter. 
Tidstart - 93 navn fordelt på 303 enkeltstarter. 

 
• K.M sprint 

K.M sprint ble arrangert 13.februar. Dette var første gang vi arrangerte sprint, med 
prolog, kvartfinale, semifinale og finale. Arrangementet var vellykket og fikk gode 
tilbakemeldinger fra T.D.  

• Familiesamling. 
Årets familiesamling ble arrangert på Budor gjestegård 14.-16 januar med totalt 25 
deltagere.  Spesielt gledelig var det at flere nye familier fra skiskolen deltok. Det ble 



en vellykket samling med gode tilbakemeldinger fra deltagerne i forhold til 
destinasjon og tidspunkt.  

• « Kom deg ut- dagen» 
Langrennsgruppa var en av flere organisasjoner som bidro.  

• Barnas skileker 
Langrennsgruppa var medarrangør på Barnas skileker 13. mars.  

• Bruktkveld. 
Bruktkveld ble arrangert sammen med skiskyttergruppa. 

• Allidrett/ skiskole.  
Det ble for første gang arrangert allidrett/skiskole på høsten. Ordinær skiskole hadde 
oppstart i januar. Mer utfyllende informasjon under gruppene. 

• Grasrottrenerkurs.  
• 59 grader N. 

 Arrangementet ble planlagt, men måtte avlyses pga. for få påmeldte.  
 
 

Informasjon/ hjemmeside:  
Langrennsgruppas hjemmesider har vært oppdatert jevnlig. 
 Det har vært sendt ut 3 informasjonsmailer fra langrennsgruppa, hvor det har vært samlet ulik 
informasjon.  
Det har også gått ut mail om spesifikke hendelser. 
Facebook er brukt mye, både langrennsgruppas sider, og de enkelte treningsgruppenes sider. 
Ofte er det delt info fra hjemmesiden til FB-sider. Det har vært høyt fokus på å legge ut 
bilder, reportasjer og resultater på langrennsgruppas hjemmesider. Vi ser at mange følger oss 
der og legger igjen hyggelige kommentarer.  
Alle gruppene benytter Spond som informasjonskanal.  
 
Kurs: 
Flere av trenerne deltok på grasrottrenerkurset. 
 
Resultater og deltakelse i renn. 
Utøvere fra de tre eldste gruppene har deltatt på karusellrenn og kretsrenn. Fra Team Mix har 
det vært deltagelse i mange renn, både karusellrenn, kretsrenn, hovedlandsrenn og norgescup.  
Resultater som bør trekkes frem er K.M gull i stafett ,G15-16 år, med Mons-Sætre Lorentzen, 
Marius Vestli og Marcus Buraas Pedersen.  
 
 
Daniel og Espen Aakervik har også i år levert gode resultater : 
Espen:  
Espen er første års senior, og i Norgescupen for senior er det ofte egne lister og egen 
Norgescup for alle som er U23. Espen har to 5. plasser i U23-cupen i år (se nedenfor) 
 
Sesongåpning på Beito:  
20. nov 2021 - 15 km klassisk - 41. plass 
21. nov 2021 - 15 km skøyting - 22. plass 
 
Norgescup Gålå: 
26. nov 2021 - 15 km skøyting - 23. plass  



28. nov 2021 - 15 km klassisk - 13. plass 
(Disse rennene var i tillegg en del av en egen Norgescup for U23, og i det sistnevnte rennet 
ble Espen nr. 5 av U23) 
 
Norgescup/U23-NM Steinkjer: 
12. mars 2022 - 15 km klassisk - 15. plass 
Dette rennet var også NM for U23-klassen, og der ble Espen nr. 5. Han var 14 sek fra 
medalje.  
 
Daniel: 
 
Gull i Østlandsmesterskapet i Holmenkollen 16. januar 2022. 
 
Sølvmedalje i Nordisk juniorlandskamp i Steinkjer 29. januar 2022 - 10 km klassisk  
 
Gullmedalje i stafetten under Nordisk juniorlandskamp 30. januar 2022. Daniel gikk 2. etappe 
i skøyting.  
 
Gullmedalje i Jr.-NM på Nes 12. februar 2022 - 10 km klassisk.  
 
Norgescup i Meråker - 12. mars 2022 - andreplass 7,5 km klassisk.  
 
Norgescup i Meråker - 13. mars 2022 - førsteplass 10 km skøyting.  
 
 
Oppsummering/planer fremover: 
 
Det må holdes et høyt fokus på å minske frafallet generelt, og spesielt i gruppene 08/09 og 
10/11. Det har vært gode samtaler med trenerne, og flere tiltak og gode ideer har kommet 
frem.  Dette arbeidet må videreføres. 
Det må videre jobbes for å beholde skiskolebarna, og få foreldrene deres aktivt med i klubben.  
 Det er mange roller og funksjoner som må fylles i langrennsgruppa, slik det har vært nå, har 
det blitt stor arbeidsbelastning på enkelte.  
 
Til slutt vil vi takke alle trenere, ledere og alle andre som gjør en innsats for at utøverne skal 
ha et godt tilbud i klubben vår.  
 
 
 
 
Gan , 16.3. 2022 
Randi Budahl 
Leder av langrennsgruppa.  


