
  HEMING LANGRENN  
 

DELTAKELSE /TRENING/MEDLEMMER /RESULTATER 

I Skandinavisk Cup har vi vist oss frem med Kasper og Harald som begge tok poeng, Harald med 

beste plassering 30, og Kasper med 6.plass. 

I NM fikk vi Kasper som beste gutt med en 3.plass på Sprint, men han ble senere disket fra løpet. 

Astrid ble beste jente med to 2.plasser. Vi var tilbake på pallen i stafett for damer med en 

strålende 3.plass der.  

Totalt har vi Harald 17 i NC for U23 og Kasper på 21.plass i NC sammenlagt, med Harald som 48. 

Vi håper på flere gode resultater i NM del 2 etter påske. 

 

JR NM ble ganske bra for Heming, med 6. plass til Fredrik 

Nilsen på 10km skøyting og 14.plass på 15km klassisk. 

Amalie slo også til med en 9.plass i 5km skøyting. Fredrik, 

Simen og Martine er våre beste totalt i NC med en 10.plass, 

23.plass og 23.plass sammenlagt i sine klasser. Vi fikk 5 

løpere kvalifisert for finalen i NC junior. 

På Hovedlandsrennet på Lygna fikk vi beste løper Eikil Aasbø 

med en 18.plass på sprint og Fredrikke Nymoen med en 21.plass på distansen, de ble også nr 10 

og nr 5 i prologen i sprinten. Vi fikk også tre topp 10 plasseringer i Skicross. 

Det henvises for øvrig til klubbens hjemmeside for detaljerte resultater. 

 

Tabellen under viser antall medlemmer påmeldt organisert trening i sesongen.  

PÅMELDT 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Junior Senior Tur  SUM 

2016    52 59 73 77 52 59 45 30 15 24 45 6 17 554 

2017  42 55 91 56 57 35 35 33 20 8   48 4 8 492 

2018 79 79 78 69 37 49 28 34 25 18   35 6 9 546 

  

Resultatutviklingen i jr-NM/NC 2015 2016 2017 2018 

NC seiere 4 2 0 0 

Pallplasseringer 6 3 1 1 

Topp 10-plasseringer 12 9 12 10 

Topp 30-plasseringer 49 33 29 25 

Utøvere med NC poeng 11 9 8 11 

Kvalifisert for NC finale 7 5 2 6 

Utøvere med i NC 24 30 34 33 

     

NABORUNDEN 2015 2016 2017 2018 

Antall påmeldte 272 217 228 230 

Antall gutter / jenter 163/109 124/93 140/88 109/121 

 

 

SOSIALE AKTIVITETER 

Arrangementene smørekurs, møte med trenerne og samling på Skeikampen for 13 år og eldre ble 

gjennomført med god oppslutning. I tillegg har familiesamlingen på Trysil i starten av desember 

blitt arrangert for tredje år på rad. Vi er nå oppe i hele 230 deltakere på samlingen. Samlingen 

anses som en suksess og vil fortsette 2019 sesongen. Avdelingens mange aktive oppmenn har 

arrangert sosiale turer til ulike årstider med sine grupper. Oppmenn har på eget initiativ arrangert 

sosiale after-run etter søndagsjogg og after-ski etter renn. Dette utgjør et viktig og veldig positivt 

supplement til det øvrige opplegget. Løvlia-turen for de yngste vil arrangeres 17-18 mars. Det ble 

også arrangert en felles tur for de yngre løperne til Ungdomsbirken med god oppslutning. Til tross 

for det store sosiale engasjementet forventer vi at flere foreldre bidrar på dette området til neste 

sesong. Det er avgjørende for barnas trivsel og engasjement i langrennsgruppen. 



ØKONOMI 

Avdelingens økonomi er fortsatt solid. Antall medlemmer holdt seg stabilt i 2017 i forhold til 

2016, og vi forventer en økning etter den fine vinteren i år.   

Skileik for 7- og 8-åringene har blitt en suksess med c. 155 deltagere vinteren 2018. Vi håper at 

dette bidrar til å opprettholde skiglede og rekrutteringen.  

Junior gruppen holdt seg også stabil i 2017/18, med c. 40 deltagere.  

Det jobbes aktivt med å opprettholde og inngå nye samarbeids- og sponsor-avtaler, som bidrar til 

både bredde og elite satsningene.  

Vinteren 2017 var et normal år med hensyn til arrangementer. Dette bidro også i 2017 til fine 

stevneinntekter, takket være stor dugnadsinnsats! 

Inntektene er høyere de årene vi arrangerer KM (2015, 2018).  Skibyttemarkedet var også i 2017 

en viktig inntektskilde for avdelingen.  

Lønn og trenerkostnader kom inn på budsjettert i 2017. Langrenn satset på å ha god tettheten av 

trenere på treninger, samt å sende med trenere på utvalgte samlinger.   

Økte kostnader til trenerlønninger og et bredere tilbud til utøverne de siste årene gjør det 

nødvendig med en årlig regulering av treningsavgiften.  

Styret foreslår å øke treningsavgiften med 5 - 6% i 2018/19, da den har ligget på samme nivå de 

siste to årene. I tillegg har Heming Langrenn tæret noe på oppsparte midler de siste to 

sesongene. Styret anser, sammenlignet med andre aktiviteter, at treningsavgiften fortsatt er på et 

forsvarlig nivå.  

 

HEMINGSETER 

Heming Langrenn har etablert en ny arbeidsgruppe for å komme videre i prosessen med å få til et 

nytt bygg på Hemingseter. Arkitekt Hans Biserød fra Make Arkitekter har blitt tilknyttet 

arbeidsgruppen med ide og konseptskisser og skal bistå videre i prosessen mot kommunen. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet to alternative plasseringer for et nytt bygg – ett på toppen av 

Setrabakken og ett nede på sletta i tråd med tidligere konseptstudie. Det er avhold 

forhåndskonferanse med kommunen og ut i fra denne ble det besluttet å jobbe videre med 

konseptet på toppen av Setrabakken. Neste steg er å søke dispensasjon fra Markaloven før det 

fortsettes med prosjektering og byggesøknad. Denne søknaden vil kunne avgjøre sannsynligheten 

for at prosjektet kan gjennomføres. Etter en evt. godkjent dispensasjon må de jobbes parallelt 

med finansiering, fornyet festeavtale for Hemingseter og budsjett osv. Det er et betinget håp om 

at dispensasjonssøknad kan være behandlet innen sensommer 2018. 

 

STYRET I 2017 OG NØKKELPERSONER 
Leder  Tore Magler Wiggen 

Økonomi Johan Jebsen 

Sportslig Stig Aas-Jakobsen 

Sportslig Bente Engelhardtsen Widding 

Arrangementer Ellen-Sofie Terland 

Sponsor/komm Janne Moe 

U25 Olav Stadaas 

Hemingseter Marius Falster 

 

Administrator/Sportssjef: Erlend Rosseland Stokke,  

Leder U-25 :Håkon Stuge Bånerud Hovedtener: Sverre Waaler Kaas, 

Naborunden: Joachim Faraasen og Ellen-Sofie, Bruktskimarked: Kris Gram og Johan Jebsen, 

Heming U25: Olav Stadaas (leder), Løvlia: Anne Kari Prestgård, Ungdomsbirken: Erik Moe 

Det har vært egne oppmenn i hver av årsklassene, samt ca 90 trenere inkludert foreldretrenere 

for å avvikle treningene. Vi har også svært mange foreldrevakter som gjør en veldig god jobb for 

oss på treningsfeltet! 

 


