
Rapport seniorgruppa 2017-18. 

Seniorgruppa har siste sesong vært preget av et «mindre» antall aktiviteter og utflukter i felleskap. 

Det er kommet gruppas oppmann for øret at, til tross for mindre fellesaktiviteter, har det allikevel 

blitt tilbakelagt milevis med skispor av mange av gruppas edlere og trofaste medlemmer. 

Det har seg sånn at Moss Skiklubb´s gule og blå drakter er observert i lavlandet, det være seg 

Mossemarka, faktisk helt ut mot Såner og mulig enda lenger, men dette er det i alle fall ikke kommet 

info om. Andre flate og avsidesliggende områder som blant annet Sjusjøen, Beitostølen, Skeikampen 

og til og med kunstsnøanlegget i Halden og Vestby har fått smake friske fraspark fra ihuga Mossinger! 

Det har vært folk på Vestlandet, i utlandet og på bondelandet hvor friske oppkjørte spor har kjent 

susen av oss fra Moss. Norges Himalaya, nærmere bestemt Hemsedal har som tidligere også i år 

bidratt til økt kompetanse innen skiteknikk og utholdenhetstrening. Der er det ikke flatt! 

I skrivende stund er det kun timer til årets uoffisielle mossemesterskap i fri teknikk går av stabelen. 

Lørdag 10/3 fyres startpistolen i 09.00 draget. 12 runder, totalt 30 km. på den som fullfører. 

Disiplinen fri teknikk er jo som kjent ikke klassisk!!! Noe oppmann ble minnet på i forbifarta et sted i 

Moss her forleden og samtidig ble gjort oppmerksom på at startfeltet vil bli mye større dersom det i 

siste liten varsles om disiplinbytte. Nåvel! Planen går som vanlig i år, men det er absolutt innafor å ta 

dette stikket fra sidelinja opp i arrangørkomiteen neste år. «Her skal alle få» prinsippet, vil bli tildelt 

tid og oppmerksomhet. 

Dette er også det som seniorgruppa ønsker å bli assosiert med, det vil si gode og kreative innspill fra 

brøytekanten. 

Ellers ble det gamle pumpehuset revet og brent av et par ildsjeler i gruppa. Initiativtakerne var lett 

enige i at plassen foran grillhytta ble straks mere innbydende og gikk med dette opp to puljer. 

Seniorgruppa sørger også for ved litt her og litt der, hovedsakelig til grillhytta ved skihytta. 

Det er verdt å merke at Lasse Skudal inn mot sesongen dro i gang flere barmarkstreninger. 

Nytt år nye muligheter neste år. 

Innkommende resultater fra mosjonsløpere i seniorgruppa. 

Lasse Skudal 
Vasaloppet 6.17.37. 
Budorrennet  37km  2.46. 
Marcialonga  70km 4.23.10 
Kønig Ludvig 44km  3.26.13 
 
Per Chr Pettersen 
Vasaloppet 6.17.39. 
Renn på Hafjell 
 
Knut Stabel 
Sørkedalen 
Vasaloppet 
 
Per Tveit 
Øppet spår 
 



John Johannesen 
Vasaloppet 
 
 


