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ÅRSMELDING FOR LANGRENNSGRUPPA 2017 

 

 

Styrets sammensetning 2017 

 
Leder:    Ina B Rytterager ( på valg 2018 ) 

Kasserer:   Ruth-Marie Høilund Ler ( på valg 2018 ) 

Sekretær:  Siri M Kleppa ( på valg 2018) 

Sportslig Leder: Jørgen Bartnes 

Styremedlem:  Pål Simensen  

Styremedlem:  Espen Lorentzen 

Styremedlem:   Marte Krohg Østby 

 

Medlem til valgkomitèen: Randi Budal. 

 

 
Det er ikke utbetalt noen form for lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer 

 

Det er avholdt 6 styremøter siden sist årsmøte, i tillegg til egne trenermøter.  Avgjørelse på enkelte 

saker har også blitt foretatt pr mail.  

 

Generelt: 
Langrennsgruppa har i 2017 vært delt inn i 6/7 grupper og har hatt faste treninger på mandag 

og torsdager pluss 1-2 dager for de eldre gruppene: 

 

 2010 gruppa: startet opp høsten 2017, har vært ca 6 stk på treninger i høst med 

barmarkstrening. Tok seg opp etter jul. Har 2 voksen som er ansvarlige for trening, 

med hjelp av 2 jenter fra Skiskyttergruppa som trenere.  

 2008/2009-gruppa: Denne gruppa har gjennom vinteren vært en god gruppe på 23 

registrerte unger. 

 2007/2006-gruppa: Disse to årsklassene har hatt felles treninger hele sesongen, også 

med samarbeid med Skiskytterne. Oppmøte på treningene var opp mot 30 unger på 

flere mandagstreninger i vintersesongen. Det er klart flere gutter enn jenter i denne 

gruppa. Treningsopplegget i høst startet med ei rulleski økt i uka fra slutten av august 

og to økter fra starten av oktober med barmark. Det har vært stabilt over 20 unger på 

trening gjennom høsten.  

http://www.www.fetskiklubb.no/
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 2005-gruppa: Miljøet i denne gruppa er godt og blir bedre og bedre. Bestått av ca  15 

løpere. 2 treninger i uka, fra høstferien. 4-5 stk av disse deltok på skirenn. Årets store 

mål var Ungdomsbirken, og alle som deltok fikk egenvalgt 200gramssjokolade når de 

om i mål. Vi hadde 8 stk som deltok ! Alle gjennomførte med stil og hadde en veldig 

fin tur.  

 

 2004/2003-gruppa: Det er en positiv gjeng hvor det har vært ca 12  utøvere. 2003 

gruppa hadde 2 faste øker med 2004 frem med mulighet til å hospitere opp til Team 

Mix. Fra august ble 2003 gruppa en del av Team Mix.  

 Team Mix: Denne gruppa har bestått av 17-18 utøvere i aldersgruppene fra 2002 til 

1998 fra flere ulike klubber: Sørum, Rælingen, Strømmen & Lillestrøm og Rømskog.  

Det er flere utøvere i denne gruppen som fortsatte sin skolegang på Skigymnas og 

andre startet. Vi har utøvere som nå går på Hovden, NTG Lillehammer og Meråker. 

Vi har i år hatt 5 utøvere, (2002-2003) som hospitert til Hovden Ung. Dette er et 

samarbeid med Hovden VGS.  Du må selv søke opptak, og du skal få et innblikk i 

treningshverdagen og skole. 

 Juniorgruppa: Denne gruppa har bestått av 8 utøvere. Det har vært stor deltagelse på 

treningene. Gjennom vinteren har det vært 3-5 fellesøkter pr uke. 3 har vært med på 

norgescuprenn, mens 2 har gått flere turrenn. Alle 8 var med på Birken. Denne 

gruppen ble lagt ned i sommer. Da flere startet på videre utdanning andre steder i 

landet og millitærøvelser. De har tilbud sammen med Team Mix.  

 

 

Det har vært arrangert en skiskole for alderstrinnet 6-7 år.  

 

Vi har nå medlemmer fra Sørum, Aurskog og Høland, Skedsmo, Trøgstad og Fet.  

  

Totalt ca 130 utøvere på skitrening i tillegg til 73 barn registrert på skiskolen. 

 

Nytt av året er Ambassadøravtale, Støtteordning, prøves over 2-årperiode.  Team Mix utøvere 

hospiterer til yngre treningsgrupper. Planlegger og gjennomfører øktene, forteller litt om 

hvordan de trener og planlegger sin hverdag. 

 

Rekruttering: 
Skiskolen er vår viktigste rekrutteringsarenaer. Det er herfra de aller fleste barna i den yngste 

gruppen (8 år) kommer fra. Vi har som tidligere år gjennomført dette på mandager. Oppstart i 

januar og frem til påske. I år har vi hatt 47 barn på skiskolen. Det er 26 færre enn i fjor.  

Ingrid Aaslund har i år hatt ansvaret for skiskolen. Med hjelp fra Åshild Råheim, Marthe 

Ramstad, Sander Rogndokken og Andrea Rogndokken.  En stor takk til Ingrid, Åshild, 

http://www.www.fetskiklubb.no/
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Marthe,Sander og Andrea for den jobben de gjør. 

 

Fet Skiklubb er en breddeklubb med plass til alle, uansett ferdigheter. 

 

Skitrening: 
Det har vært en hovedtrener i hver av de 7 gruppene. Totalt har vi hatt med ca. 20 trenere og 

hjelpetrenere. En stor takk til alle trenerne som har bidratt gjennom sesongen. 

 

 

Arrangement: 
Hvalstjernsprinten Sparebank1 cup / KM  

Karusellrenn 

Smørekurs 

Snøsamling  

59 grader Nord  

 

 

Klubbsamarbeid. 
Team Mix med løpere fra Fet og Sørum, Rælingen, Rømskog og Strømmen og Lillestrøm er 

videreført i år. Fet som administrer dette med å stille trenere og har lagt treningene 

hovedsakelig til Hvalstjern. Dette viderefører vi for neste sesong.  

Det er gledelig at flere av disse utøverene har valgt å tilslutte seg Fet Skiklubb for sesongen 

2017/2018.  

 

Team Nedre Romerike. Dette ble satt i gang som et prøveprosjekt sesongen 2016/2017. Det er 

fellesøkter fordelt på klubbenes arenaer. Dette har fungert best i barmarksesongen.  

 

Det har også vært samarbeid på tvers av skiskyttergruppa og langrennsgruppa (2006/2005), 

Dette har fungert meget bra og vil være noe som fortsetter. 
 

 

Aktiviteter 
Årets snøsamling ble delt i 2.  

Skeikampen og Hornsjø. Det er ønske om å se på andre alternativer.  

Det bør settes ned en gruppe som kan jobbe med dette.  

Totalt var det ca 100 påmeldte til samlingene. 

En viktig bidragsyter for å utvikle det sosiale miljøet i klubben.  

Styret ser også på mulighetene for en felles samling med SSG. 

 

http://www.www.fetskiklubb.no/
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Sosiale samlinger innad i gruppene har også vært gjennomført. 

 

59 gr N ble arrangert i september: En uhøytidlig kickoff hvor vi har øvelser som skyting, 

orientering, kano, klatring og Zip-line. Det deles inn lag på tvers av årstrinn og grupper hvor 

de aller minste er på samme gruppe som de eldre. Den eldste gruppa er lagledere. Noen færre 

med fra de eldre i år enn tidligere.  

 

I sommer var det deltagelse på flere sommerskiskoler, Meråker, Trysil Sommerskiskole. 

.   

 

Økonomi 
Treningsavgiften er kr 800/1200/2500 og kr 500 for skiskolen. 

 

Vi har en sunn økonomi men vi trenger «større» arrangement med de inntektene det fører med 

seg. For sesongen 2017/2018 har vi fått tildelt Sonerenn.  

 

 

Dugnad 
En stor takk går til alle foreldrene som har lagt ned en stor jobb på trenersiden, andre verv og 

på dugnad i forbindelse med renn, snøproduksjon og annen dugnad.  

«Kara» fortjener en stor takk for alt hva de nedlegger av arbeid i anlegget vårt. 

 

Fremtiden 
Antall utøvere i LG har vært noe færre enn foregående sesong.  

Mangel på snø får ta noe av skylden samt sterk konkurranse fra andre aktiviteter. Tidlig snø er 

en suksessfaktor. Langrennsgruppa håper at det fremover er mulig å dra i gang snøproduksjon 

så tidlig som mulig. Det er en utfordring å holde på utøvere når vi har barmarksesong helt 

frem til januar, samt få gode treningsmuligheter. Langrennsgruppa har sendt inn flere 

søknader for å kunne få inn støtte til Snø vifte.  Fikk tilslag fra Trøgstad Brannkasse på NOK 

200.000,-   

 

Antall løpere i de yngste klassene er bra men utfordringen er merkbar allerede i 13-14 års 

alder. Det blir viktig å jobbe for å utvikle samarbeidet på tvers av klubbene på nedre 

Romerike samt å ta vare på de utøverne vi har. 

 

Hvalstjern er en viktig treningsarena også for våre naboklubber noe som igjen skaper trøkk på 

arealet. Vi har inneværende sesong løst dette på en god måte. Viktig at vi prioriterer egne 

treningsgrupper også i fremtiden. 

  

http://www.www.fetskiklubb.no/
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Et viktig tilskudd til stadion for våre yngste utøvere har vært skilek/cross. Et område som er 

blitt flittig brukt av spesielt skiskolen. Håper er at dette området også kan utvikles i fremtiden. 

 

 

Vi har nå flere løpere som går toppidrett langrenn på Bjørkelangen, NTG Lillehammer og 

Hovden. Vi ønsker alle lykke til med kombinasjonen skole og ski 

 

Vi gleder oss allerede til ny sesong. 
 
 

Styret ser tilbake på en god sesong med mange flotte prestasjoner og en gruppe i stadig 

utvikling. Vi ønsker lykke til med ny sesong. 

 

 

Sportslige resultater 2017  

 
    

 
 

 
 

 

KM Stafett - Klassisk 

J13-14 år 3 plass Celina-Andrea-Thea

M Junior 1 plass Simen-Jonas-Asbjørn

M Junior 3 plass Jacob-Sander-Andreas

KM Normal - fristil 

G13år 3plass Daniel Aakervik 

J14 år 7plass Thea Johansen 

J14 år 12 plass Andrea Holt Tønsberg 

G15 år 14 plass Oscar Engelien 

G16 år 3 plass Espen Aakervik 

M17 3 plass Simen Frantzen Øiseth 
M17 6 plass Jonas Johansen 

M18 9 plass Marius Lunder Jensen

M18 12 plass Asbjørn Holt Tønsberg 
M19/20 11plass Sander Hildebrand Rogndokken 

M19/20 12 plass Jørgen Barknæs

http://www.www.fetskiklubb.no/
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KM Lang - klassisk 

G13 år 6 plass Daniel Aakervik 

J14 år 5 plass Thea Johansen 

J14 år 12 plass Celina Rytterager Aas

M18 10 plass Asbjørn Holt Tønsberg

KM Sprint - klassisk 

G13 3 plass Daniel Aakervik 

J14 2 plass Thea  Johansen

J14 8 plass Celina Rytterager Aas

J14 14 plass Andrea Holt Tønsberg 

K17 14 plass Elin Bartnes 

M17  1 plass Simen Frantzen Øiseth 

M18 6 plass Marius Lunder Jensen 

M18 13 plass Asbjørn Holt Tønsberg 

HL - Tolga

G16 - 7,5km -fristil  5 plass Espen Aakervik 

G16- sprint -klassisk 74 plass Espen Aakervik 

Norges Cup 

M17- totalplassering 18 plass Simen Øiseth 

M18- totalplassering 44 plass Marius Lunder Jensen 

M17- 10 km fri Nes 25 plass Simen Frantzen Øiseth 

M17-Sprint Nes 12 plass Simen Frantzen Øiseth 

M18- Sprint Nes 24 plass Marius Lunder Jensen 

M17- 10 km fri Gålå 18 plass Simen Frantzen Øiseth 

M17.Finale Gålå 25 plass Simen Frantzen Øiseth 

M18-Finale Gålå 42 plass Marius Lunder Jensen 

NM Junior

M17 -sprint (Voss)  8 plass Simen Frantzen Øiseth 

M18- sprint (Voss) 25 plass Marius Lunder Jensen 

M17 - 10 km fri (Harstad) 15 plass Simen Frantzen Øiseth 

M17-10 km klassisk (Harstad) 22 plass Simen Frantzen Øiseth 

http://www.www.fetskiklubb.no/
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04.03.2018  Leder Langrennsgruppa  Ina B Rytterager  

 

Sparebank 1 cup 2016/2017

G13  6 plass Daniel Aakervik 

J14  5 plass Thea Johansen

J14 13 plass Celina Rytterager Aas

Oslo SporslagerCup  2016/2017
G16  9 plass Espen Aakervik 

Ungdomsbirken 2017 25 løpere total fra Fet Skiklubb 

G12 24 plass Kristoffer Stensland 

J14 14 plass Thea Johansen 

Birken 2017

M16-17 år  5 plass Simen Frantzen Øiseth 

http://www.www.fetskiklubb.no/

