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INNLEDNING 
 
Røa Langrenn har hatt nok en bra sesong både for topp og bredde. Sportslig sett har vår 

seniorløper Martin Johnsrud Sundby vunnet så å si alt av renn og tourer som er av 

betydning og kan trygt kalles VERDENS BESTE SKILØPER. 

Andrew Musgrave fortsetter å prege langrennssporten i verdenscupen, under NM og i 

Tour de Ski.  

 

I år som i fjor har også våre juniorer solide resultater å vise til, og under disse vokser det 

frem mange sterke og glade løpere som trives godt i det gode sosiale miljøet i 

langrennsgruppen.  

 

Filip Meo G2002 har utmerket seg på særlig måte denne sesongen som kretsmester, 1. 

plass i Ungdommes Holmenkollrenn og 1. plass i Milsluker cup. Dette er fantastiske 

resultater og er historisk i Røa IL Langrenn. 

 

Røa Langrenn fortsetter å vokse og det er de store yngre kullene som bidrar mest til 

veksten. Den yngste årgangen (2008) teller 66 løpere, og frafallet stagnerer i alle 

årganger. Vi teller nå totalt 438 betalende løpere. 

 

Røa Langrenn er en betydelig klubb, og vi ser at vi er den klubben som er representert 

ved flest løpere og som er en av de største klubbene (om ikke den største) på nesten alle 

renn i kretsen, for ikke å snakke om Ungdomsbirken der vi hadde 84 løpere påmeldt og 

hvor en uoffisiell telling viste at vi var nest største klubb.  Dette er en fantastisk statistikk 

og bak tallene håper jeg det ligger mange gode skiopplevelser for barn og foreldre! 

 

Det er veldig gøy å se så mange Røa-løpere i marka og på renn hver eneste helt. Det er 

stor oppslutning på mange renn både i egen krets og i utenbys renn.  Røa-løpere er 

synlige over hele landet og det er veldig inspirerende! Utfordringen har vært – og vil 

fortsette å være - å kunne gi et bra treningstilbud til alle våre medlemmer, enten de 

´satser´ eller bare ønsker å trene og bli gode på ski sammen med sine kompiser.  

 

Trenere og oppmenn driver sine grupper godt – uten unntak. Dette arbeidet gir 

resultater. Vi er nå et naturlig valg for de som vil drive med langrenn i nærmiljøet og 

tilliggende skolekretser, og ser at løpere fra omkringliggende klubber melder overgang til 

Røa. Røa Langrenn har et kompetent, engasjert og robust team med trenere, oppmenn 

og styremedlemmer. Frivilligheten er stor blant langrennsfolket og det er god driv i 

arbeidet for barna frem mot felles mål. 

 

Det jobbes aktivt mot egen arena på Skuggejordet og både lys og container var på plass 

til barmarkstreningen. Området ble tatt i bruk til klubbmesterskapet i terrengløp i 

oktober og det er flittig brukt av alle grupper både med og uten snø som underlag. Det 

er et stort ønske med snøproduksjon i 2016/17 

 

Vi håper denne sesongberetningen vil være en inspirasjonskilde for alle i klubben – både 

gjennom mimring, inspirasjon og ikke minst at man gleder seg til nye arrangementer og 

treninger neste sesong.  Husk at alt er bra med langrenn – det er bra for kropp og sjel og 

det er en viktig del av vår identitet og kultur som er verdt å bringe videre.  

 

Takk for nok en fantastisk sesong og god vår og sommer til dere alle. 

 

Rune Lorenzen 

På vegne av Styret i Røa Langrenn  
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STYRET, MEDLEMMER OG TRENERE 
 
1.1 STYRET I LANGRENNSGRUPPEN  

 
Rune Lorenzen    Leder 

Øystein Grande    Treneransvarlig 

Ruth Dokken       Oppmanns- og arrangementsansvarlig 

Geir Sparboe     Økonomiansvarlig 

Mary Orø     Arrangementsansvarlig 

Geir Thoresen     Rennansvarlig 

Karoline Mortensen    Informasjonsansvarlig 

Fredrik Brandt-Rasmussen   Materialansvarlig 

Jan Fredrik Tveten    Jr. og Sr ansvarlig     

Martin Støren     Anleggsansvarlig 

Dag Lindbäck-Larsen    Veteranansvarlig 

 

Røa Langrenn sin representant i Kretsstyret har vært Margrethe Meo.  Margrethe har 

vært oppmann for 13- og 14-åringene i kretsen. Videre har Margrethe Meo og Øystein 

Kjæreng arrangert Milsluker´n Cup for kretsens 13 og 14 åringer. 

 

Øystein Kjæreng har vært hovedansvarlig for Naborundens tredje renn i Holmenkollen og 

har sammen med Knut-Magnar Aanestad vært Røas representant i stiftelsen 

Naborunden. 

 
 

1.2 MEDLEMMER 

 
Langrennsgruppen har hatt følgende medlemsutvikling i perioden 1994/95 – 2015/16 
 

År 

 

94/95 

 

95/96 

 

96/97 

 

97/98 

 

98/99 

 

99/00 

 

00/01 

 
01/02 

 
02/03 

 
03/04 

 
04/05 

 
05/06 

 
06/07 

 
07/08 

Ant. 
Medlemmer
7-30 år 

 
90 

 
140 

 
150 

 
150 

 
155 

 
155 

 
188 

 
138 

 
169 

 
170 

 
181 

 
193 

 
173 

 
212 

 
År 

 
08/09 

 
09/10 

 
10/11 

 
11/12 

 
12/13 

 
13/14 

 
14/15 

 
15/16 

      

Ant. 
Medlemmer
7-30 år 

 
215 

 
246 

 
305 

 
351 

 
355 

 
383 

 
415 

 
438 

 

      

 

Vi har denne sesongen fortsatt økningen fra 415 til 438 medlemmer. Vi fortsetter altså den stabile 
veksten vi har hatt de siste årene. Det er gledelig at de eldre gruppene holder seg på et høyt 
medlemsnivå, samt at vi har fått opp en veldig stor og aktiv 2008-gruppe.  
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Medlemsutvikling i perioden 1994 – 2016 

 
 
Medlemmene fordeler seg på alder og kjønn slik: 

  

 
 
2008 2007 

 
2006 

 
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 jr/sr 

Sr 
aktiv Sum 

Gutter 
 

35 47 
 

35 
 

25 39 18 6 12 6 1 9 3 0 2 9 245 

Jenter 
 

29 41 
 

41 
 

19 17 13 7 9 7 0 0 2 2 0 4 191 

Totalt 

 
64 88 

 
76 

 
44 56 31 13 21 13 1 9 5 2 2 13 438 
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For de fleste årganger er det en overvekt av gutter, men vi har økt jenteandelen vesentlig fra i fjor fra 
42,9% til 43,8 %. Det er spesielt gledelig at jentene fortsetter i minst like stor grad som guttene i de 
eldste årgangene. 
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1.3 TRENERE OG OPPMENN 

Langrennsgruppen har hatt følgende trenere og oppmenn denne sesongen, totalt ca 110 stk.   

Gruppe Oppmenn  Trenere  

Junior 
(1996-1999) 

Jan Fredrik Tveten 

 
Lars Amund Toftegaard 
Ketil Lunde 
Knut Bergo 

Junior 
treningsgruppe 

Arve Høgseth  

 
Eirik Jan Kroken 
Jon Fredø 

Hovedlandsrenn 
(2000) 

Andre Hellum 
 

Katarina Liptakova 
Marius Eriksen 
Anne Rognerud 

Renntreningsgruppe 
(2002-2004) 

Oppmenn (2002-2004) Ingrid Tveten 

2001 Hedda Frivold Geir Thoresen 
Jon Andersen 
Thomas Engen 

2002 Margrethe Meo 
 

Pål Solberg  
Mette Syrstad 
Jostein Amdal 
Morten Welo 
Barbro Bottolfsen 
Margrethe Meo 

2003 Øystein Kjæreng  Magnus Riiber 
Tormod Bøe 
Hans-Jørgen Bentzen 
Christian Schøning 
Nils Aaby                                  
Bente Pladsen Gussiås 
Kristine 
Njaerheim                          
Frode Røttingen 

2004 Marit Dyrli Hans Petter Kristiansen 
Ruth Dokken 
Bente Dyran 
Gunnar Haugen 
Elisabeth Engen 
Bodil Nordenström 
Stian Folvik 
Frank Almås 
Frode Strisland 
Anja Solberg 
Ingrid Løseth 
Øystein Undseth 
Kristina Løvenskiold  
Paal Berg 

2005 Elisabeth Ludahl Øystein Grande 
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Gruppe Oppmenn  Trenere  

 Morten Welo 
Brit Rusten 
Knut Hågensen 
Elisabeth Ludahl 
Lars Thurmann-Moe 
Dag Jean Hansen 
Lars Røise 
Siri Koller Tufte 
Tonje Heier 
Tore Jørgen Rye 
Christina Stusvik-Eide 

2006 Siv Kjæreng Knut Magnar Aanestad 
Christin Løken 
Katja Bentzen 
Gjertrud Aanestad 
Halvor Krafft 
Lene W, Alfredsen 
Torfinn Jonassen 
Fredrik Brandt -
Rasmussen                
Kenneth Pettersen 
Are Duus Carlsen 
Øyvind Andersen 
Gunnar Bay 
Anders Rønnevig 
Einar Leikanger 
Guro Tjelle 
Stephan von der 
Lippe                 

2007 Erlend Sjøberg Bjørn Evert Kristiansen 
Ruth Dokken 
Samira Lekhal 
Margit A.B.Hegna 
Isabelle Digre 
Sindre Brurok 
Hilde Nyrud 
Marthe Bøhler 
Sigrid Sørbye 
Sissel Svestad 
Tone Lindløv Sand 
Trude Larsstad 
Christian Knoph 

2008 Carsten Mo Trude Wenaas 
Runar Thorsrud 
Ragnhild Berling Grande 
Siri Koller Tufte 
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Gruppe Oppmenn  Trenere  

Unn Duus Carlsen 
Christine Wisløff 
Carl Mo 
Andres Diez 
Erik Sletten 
Elin Guntvedt 
Torun Christine Løberg 
Aina Stomperud 
Marit Myren 

Foreldretrener  Tor-Egil Sand 

Superveteraner Dag Lindbäck-Larsen  
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GRUPPENE SESONGEN 2014 / 15 
 

2.1 2008-ÅRGANGEN 

Første sesong for 2008-kullet har vært en stor suksess med et sted mellom 40 og 60 

barn med hver gang fra og med første uken etter høstferien. Både barmarkstrening og 

skitrening har vært en suksess. 

 

Trenerteam 

Vi har vært et stabilt team på 13 dedikerte trenere. Noen med trenerkurs 1. Noen 

erfarne med barn i eldre aldersgrupper og noen helt nye. En stor takk må rettes til 

hovedtrenerne Trude Wenaas og Runar Thorsrud  

 

Treningene:  

Det har vært størst trykk på mandagstreningene både barmark og ski. Det har vært en 

stabil gruppe med barn hele veien.  

 

Gruppen har en stor bredde, men også store nivåforskjeller. Vi ser veldig 

god utvikling hos veldig mange i gruppen dette året.  

 

Barmark på Bogstad mandager 

 

Barmarkstreningen startet allerede første 

uken etter høstferien med mandagstreninger 

med oppmøte ved Bogstad skole. Her har 

det vært stasjonsbasert trening med 6 

stasjoner i området i og rundt skolegården.  

 

Barmarkstreningen har fungert bra med et 

solid trenerteam og et godt strukturert 

stasjonsbasert program. Barna trives, og det 

var høyt energinivå på barmarkstreningene. 

Oppvarmingen har vært noen ganger felles 

og noen ganger delt inn i grupper – men 

hvor alle har gjennomført samme aktivitet. 

 

Skitrening 

Da endelig skiføret kom fortsatte vi med stasjonsbaserte treninger på mandagene. Det 

ble lagt inn litt variasjon fra gang til gang. Vi gjennomførte også et «skirenn» med STOR 

suksess. Barna synes dette var veldig moro. Noen barn har også gått andre skirenn. 

Dette har stort sett vært barn med eldre søsken.  

 

For neste år bør man oppfordre alle til å være med på naborunden og none andre renn. 

Det var stort oppmøte på klubbmesterskapet – og vi ser at barna «gir alt» når de går 

skirenn. 

 

Skeisamling første helg i desember  

2008 var representert med 8-10 barn. Igjen ser vi at dette var barn med eldre søsken. 

Dette var stor stas og noe som flere barn burde være med på fra neste sesong. Trude 

Wenaas la opp et supert opplegg for barna. 

 

Oppsummering 

Det har vært en udelt suksess og en positiv opplevelse for alle barn den første sesongen 

med langrenn. Rekruttering til neste år bør ikke være noe problem. Vi ser dog at det er 
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mange på dette kullet som ikke har eldre søsken, og derfor mange «urutinerte» foreldre. 

Man bør se på hvordan man får alle til å melde seg på og betale avgift på en mer 

strukturert måte. 

 
2.2 2006-ÅRGANGEN 

 

Innledning 

Røa langrenn 2006 er en stor gruppe ivrige, glade og pliktoppfyllende gjeng med barn. 

Det er gledelig å se at stadig flere “gir jernet” og viser utvikling både på renn og 

treninger. Gjennom sesongen er det gøy å se at alle har knekt koder på sitt nivå og 

veldig mange begynner å gå veldig godt på ski. Mest av alt er det fint å se hvor løst 

smilene sitter på både barn og voksne i gruppen. 

 

Treninger 

Tradisjonen tro startet Røa langrenn barmarksesongen etter høstferien. Det dukket raskt 

opp nærmere åtti barn på treningene. Med et så stort antall barn utviklet vi et 

stasjonsprogram som utfordret barna på innsats, hurtighet, koordinasjon og balanse. I 

tillegg ble det innimellom brutt opp med alternative aktiviteter på enkelte treninger 

innimellom. Nytt av året var at vi også hadde ekstratreninger på barmark med lek på 

rulleski i skolegården på Bogstad skole. Dette tilbudet ble veldig populært og mange barn 

førte nok opp “rulleski” høyt på ønskelista.   

 

Da snøen endelig kom ble det treninger i Sørkedalen. Nytt område ga nye muligheter til 

å utvikle treningene videre. Leken stod fortsatt sentralt, men i tillegg fikk barna gått litt 

mer sammenhengende på ski med noe teknikkveiledning. Tilbudet om ekstratreninger én 

gang i uken ble også benyttet av de som ønsket litt mer “trøkk” og teknikkfokus. På disse 

treningene fikk vi også hjelp av to flotte Røa-juniorer (Trym og Herman) som 

gjennomførte to treninger for oss, et tiltak som var veldig populært blant barna. Disse 

treningene ble også brukt til å utforske Marka med noen fine kveldsturer. 

 

Det var gledelig å se at antallet barn som deltar på treninger har holdt seg stabilt 

gjennom hele sesongen. Det borger for at vi skal klare å skape et stort og godt 

langrennsmiljø i Røa IL. 

 

Samlinger 

Årshjulet med samlinger er i ferd med å 

sette seg. Vi hadde i løpet av sesongen 

fire samlinger i tillegg til at vi hadde 

representanter på klubbens 

høstsamling på Beitostølen og på 

skisamlingen på Skei.  

 

Vi startet høstsesongen med en-dags 

barmarksamling på Sletta ved 

Lysejordet samme helgen som 

klubbmesterskapet i terrengløp. God 

deltakelse i flott høstvær og full innsats 

fra de små gjorde dagen komplett. Så 

tok vi for første gang turen til Torsby 

for å teste skiene i skitunnelen. Igjen mange barn og voksne, fine stabile skiforhold og 

veldig hyggelig sosialt samvær. Midt i skisesongen introdusert vi i år også en nærsamling 

med overnattingstur til Kobberhaugshytta. Samlingen var fullbooket og vi fikk noen fine 

mil på ski, både med og uten løyper. Som i fjor avsluttet vi sesongen med 
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Budorsamlingen etter påske. Til tross for at værgudene ikke spilte så godt på lag ble det 

mye lek og moro både med og uten ski på bena. 

 

Samlingene er en viktig arena for utvikling av samholdet og kulturen i gruppen. Vi vil 

satse på å gjøre disse samlingene til faste innslag i sesongen.  

 

Renn 

Renndeltakelsen er økende noe hele 29 løpere som 

kvalifiserte til 10-rennspremie er et godt bevis på. I 

tillegg ser vi at vi preger mange renn med høy 

deltakelse og gode løpere. I årets Naborunden hadde 

vi hele 72 løpere, de aller fleste fullførte alle tre 

rennene. Stadig flere oppdager at deltakelse i renn gir 

en sosial arena som skaper samhold i gruppen og et 

grensesnitt mot andre aldersgrupper. Det er således et 

viktig virkemiddel for å bygge klubben videre.  

 

 

 

Oppsummering 

Det er gledelig å se at 2006-gruppen utvikler seg så godt. Miljøet og samholdet utvikler 

seg på tvers av skoler og kjønn. Med kombinasjonen av klubbens fantastiske utvikling 

med egen sommerskiskole, samlinger, juniortrenere, profesjonelle trenere, arbeid med 

ny arena i Hestehagan og et etablert opplegg for vår egen gruppe lover det godt for 

fremtiden. Vi i trenerteamet vil jobbe godt for å utvikle gruppen videre med lek, mestring 

og sosialt miljø i sentrum som en brikke i skiklubben i våre hjerter.   

 
2.3 2005 – ÅRGANGEN 

 

Vi har også denne sesongen hatt mange barn på treningene våre. Hele 45 barn har vært 

påmeldt og betalt medlemsavgift. 

 

Trenerteam 

Gruppen har et meget bra og stabilt trenerteam med 13 trenere der de fleste har vært 

med flere år. Flere av trenerne har trener 1 kurs og det legges opp til trener 2 kurs i 

løpet av 2016. 

 

Treningene:  

Det har vært størst trykk på mandagstreningene både barmark og ski. Det har sakte 

men sikkert steget på barmark, og i snitt har det vært ca. 40 stk. på treningene i vinter.  

 

Gruppen har en stor bredde, men også store nivåforskjeller. Vi ser veldig 

god utvikling hos veldig mange i gruppen dette året.  
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Barmark på Bogstad mandager:  

Barmarkstreningen startet allerede før høstferien med mandagstreninger med oppmøte 

ved Bogstad skole, og stasjonsbasert trening på Hestejordet over Bogstad badeplass.  

 

Barmarkstreningen har fungert bra med et solid trenerteam og et godt strukturert 

stasjonsbasert program. Barna trives, og det var høyt energinivå på barmarkstreningene 

mens vi ventet på skiføret. Oppvarmingen er tilpasset nivå, slik at alle kan henge med og 

de som trenger utfordringer får det. Høydepunktet for mange var nok da vi tok frem 

bildekkene til stafett, mens for andre var det mimelek-stafetten. Mange som tok i litt 

ekstra på disse øktene.  

 

Rulleski-økter på Fornebu og i Mærradalen:  

Vi har også kjørt jevnlige økter på rulleski på Fornebu og i Mærradalen denne høsten, 

mange har virkelig fått opp farten her, og det er også plass for flere.  

 

Halltrening på Lysejordet skole onsdager etter høstferien:  

Første sesong med halltrening for 2005.  Styrke og kondis på Lysejordet skole, med 20-

30 barn hver onsdag.  

 

Søndagsturer 

I tillegg til barmarkstrening har vi gjennom høsten hatt faste langturer hver søndag. Det 

har vært et stabilt oppmøte med 5-10 barn med foreldre som har stilt opp for en 

hyggelig og rolig løpetur i skogen. Grunnet varierende nivå oppfordrer vi barna til å ta 

med foreldre på disse treningene for best mulig utbytte for alle. Det er sosialt og plass 

for mange flere. 

 

Snøen lot vente på seg i høst, og man kjente nok litt på at man lengtet etter snøen før 

den endelig gjorde sitt inntok.  

 

Skitrening 

Da endelig skiføret kom gjennomførte vi to treninger i 

uken. Mandager og torsdager, Sørkedalen på mandager, og 

Sørkedalen / noen ganger Holmenkollen & Frognerseteren 

på torsdager.  

 

Treningene gjennomføres fortsatt med et stasjonsbasert 

opplegg, men vi har skrudd opp tempoet litt og fokuserer 

litt mer på teknikk enn tidligere år samtidig som vi også 

lurer inn noen intervalldrag.  

 

Ekstra stas er det når de store gutta leder teknikk-

treningen. Her er bilde etter endt økt i staking og fraspark i 

oppoverbakke. 

 

 

 

Samlinger  

 

Kick-off for jentene Sandefjord 28 august 2015 

Fredag 28. august kickstartet jentene høstesongen med tur til 

Sandefjord. Veldig hyggelig og sosialt arrangement.  

 

Regelmessige søndagsturer i Nordmarka høsten 2015 – 

for hele langrennsgruppa 05 
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Røa arrangerte Triatholon 2 september og 15 oktober 2015- flott oppmøte av 05-

gjengen! 

 

Skeisamling første helg i desember  

2005 var representert på Skisamlingen på 

Skeikampen i desember. Det ble mye lek og moro i 

skiløypene under helgens 3/4 felles økter. Lørdag 

kveld fremførte gruppen sanger og leker.  

 

Tur til Kobberhaugshytta med overnatting og 

tur til Kikut 

Nesten alle var med og mange foreldre til fantastisk 

hyggelig helgetur med 05-gjengen. Vi startet på 

fredag med hodelykter. Kom frem til Grete på 

Kobberhaugshytta til taco og gikk tidlig neste dag 

hele den lange veien til Kikut – med blide og spreke 

barn!  
 
Renn 

Enda flere har deltatt på renn denne sesongen – bra! Og vel så hyggelig med alle After-

Ski- treffene. Takk til alle foreldre- både på gutte og jentesiden som har bidratt med å 

gjøre rennene til en sosial opplevelse! Det betyr mye for samholdet i gruppen! 

 

Naborunden:  

2005 gruppen har hatt ca 40 deltagere i årets naborunde fordelt på jenter og gutter. 

 

Andre renn:  

Det har også vært god deltagelse på andre renn, og gode resultater med mange topp 10 

plasseringer, til tross for at vi også fokuserer på bredde.  Det er viktig å sammenlikne 

seg med seg selv, og sin egen fremgang! 

 

10 rennspremie:  

Ca halvparten oppnå 10-rennspremie – en solid gjeng på ca 10 jenter og 10 gutter som 

går renn utover naborunden og klubbmesterskapet gruppa. Det sier vel sitt!  

 

Sosialt 

Kjempefin gjeng, og vi ser at barna har det gøy sammen og begynner å bli godt kjent på 

tvers av skolekretsene.  

 

Sesongen avsluttes på Klubbhuset til Røa IL i april med disco, kaker og snacks i tillegg til 

høytidlig utdeling av Naborundepremier og 10 renns premiene. 

 

Vi fortsetter med et barmarkstilbud fra ca. 1. mai, og gleder oss både til dette og til 

høsten, og håper å kunne få med oss alle de entusiastiske og treningsvillige barna videre 

på en ny sesong.  

 
2.4 2004 – ÅRGANGEN 

 

Vi har også denne sesongen hatt mange barn på treningene våre. Hele 74 barn har vært 

påmeldt og betalt medlemsavgift. 
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Trenerteam 

Gruppen har fortsatt et meget bra og stabilt trenerteam med 11 trenere der de fleste har 

vært med flere år. 2 av trenerne har gjennomført trener 2 utdanning denne sesongen. 

 

Treningene:  

Det har vært størst trykk på mandagstreningene, og faktisk aller flest på 

barmarksstrening høsten 2015.  Barmark hadde i høst et snitt på ca.50 på teningene fra 

tidlig i høst, mens vi fra vi startet opp med ski på mandager i snitt har hatt ca 45 på 

trening. Vi har denne sesongen også hatt fast enten onsdags eller torsdagstrening, i 

tillegg til renntreninger enten onsdag eller torsdag både på barmark og ski. Det har i 

snitt vært ca.  45 stk. på treninger i egen regi i vinter. Mens ca. 25 i tillegg har gått på 

renntreningene.  

 

Gruppen har fortsatt en stor bredde og nivåforskjell spesielt på mandagstreningene, og vi 

har sett en god utvikling på veldig mange på ulike nivåer gjennom året.  

 

Barmark 

Vi startet opp med barmarkstreninger igjen rett etter skolestart, og med godt oppmøte 

både på løpeturer og rulleskitreninger på Fornebu. Vi kjørte 2 treninger store deler av 

høsten, hvorav da en med rulleski.  

 

Barmark på Bogstad mandager:  

Barmarkstreningen startet allerede før høstferien med mandagstreninger med oppmøte 

ved Bogstad skole, og også i høst hadde vi mye stasjonsbasert trening jordet vis a vis 

Statoil Bogstad. Festintervaller i den bratteste bakken har blitt innført med stor suksess!  

 

Barmarkstreningen har fungert bra med et solid trenerteam og et godt strukturert 

stasjonsbasert program. Barna trives, og det var høyt energinivå på barmarkstreningene 

mens vi ventet på skiføret. Men, det var nok ingen tvil om at det var stor jubel å spore 

når vi endelig kunne ta frem skiene igjen.  

 

Rulleskiøkter på Fornebu:  

Vi har også kjørt jevnlige økter på rulleski på Fornebu denne høsten, og det er hyggelig å 

se at enda flere nå har tatt kvantesteg her!   

 

Halltrening på Lysejordet skole onsdager etter høstferien:  

Styrke og kondis på Lysejordet skole, med 20-30 barn hver onsdag. I år valgte vi å 

starte treningene med oppvarming ute før vi gikk inn i salen og fortsatte.  Dette fungerte 

fint, med unntak av vel mange avbrudd/kanselleringer grunnet andre arrangementer i 

gymsalen som gikk på bekostning av oss. Av den grunn kjørte  vi mange ganger egne 

utetreninger i området ved Lysejordet istedenfor inne.  

 

I tillegg til barmarkstrening har vi gjennom høsten hatt faste langturer hver søndag. Det 

har vært et stabilt oppmøte med+/- 10 barn med foreldre som har stilt opp for en 

hyggelig og rolig løpetur i skogen. Grunnet varierende nivå oppfordrer vi fortsatt barna til 

å ta med foreldre på disse treningene for best mulig utbytte for alle. Det er sosialt og 

plass for mange flere. 

 

Skitrening 

Når endelig skiføret kom har det vært gjennomført to treninger i uken. Mandager og 

onsdager eller torsdager. I år har vi ikke hatt fast plass i Sørkedalen lenger, og har 

variert med oppmøte Sørkedalen/  Holmenkollen / Frognerseteren / Skansebakken både 

på mandager og onsdager/torsdager.  
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Treningene gjennomføres fortsatt med et stasjonsbasert opplegg og litt nivåinndeling av 

gruppene på mandager, mens man har lagt opp til mer utholdenhet og litt hardere 

treninger med langtur - intervaller m.m. på de andre treningene. Tempoet er skrudd opp 

et knepp, og fokuserer litt mer på teknikk og lurer inn noen intervalldrag underveis.  

 

Vi har også hatt en kveld med hopping i Midtstubakken med grilling – kjempegøy! 

 

Samlinger  

 

Beitostølen samling 04-06. september 2016 

Felles samling på Beitostølen for første gang. Litt liten 2004 gruppe denne gang, men en 

fin-fin samling med både rulleski, løping i motbakke og løpetur i fjellet. Satser på større 

deltagelse neste gang – en bra familiesamling.  

 

Stavern 11-13. september 2015 

En sprek gjeng på 27 med stort og smått dro til Stavern fredag ettermiddag for et 

fantastisk opplegg på Fredtun Folkehøgskole. Vi nevner slakk line, løpetur langs kyststien 

med badepause, yoga, kickboxing, stafetter, lek, rulleski, røa konkurranse, volleyball mot 

skoleungdommene og bytur med is! Veldig hyggelig og sosialt arrangement samtidig som 

vi hadde treningen i fokus. 

 

  
 

Torsby skitunnel 09-10. oktober 2015  

Også i år dro hele 44 personer med stort og smått fra 2004 gruppen på et døgns opphold 

i skitunnelen i Torsby. Alle lengtet etter snøen og fikk seg 3 hele økter før hjemreise 

lørdag kveld. Vellykket, sosialt og gøy!  

 

Skeisamling 4-6. desember 2015 

2004 var meget godt representert på Skisamlingen på Skeikampen i desember. Det ble 

mye lek og moro i skiløypene under helgens 3/4 felles økter. Lørdag kveld sang gruppen 

og hadde egenkomponert Røa Rop!  
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Renn 

Mange har deltatt på en hel rekke renn denne sesongen – bra!  

Vi ladet opp med barmark i form av klubbmesterskap i terrengløp med stor deltagelse og 

mange dueller i 2004 gruppen.  

 

Naborunden:  

2004 gruppen har hatt hele 49 deltagere i årets naborunde fordelt på 16 jenter og 33 

gutter. 

 

Andre renn:  

Det har også vært god deltagelse på andre renn, og mange topp 10 plasseringer. Toppet 

med kretsmester både i jente og gutteklassen i Holmenkollen, og toppen av pallen på 2 

stafetter – og ellers også mange gode resultater!  Det har nok totalt sett vært en 

nedgang i antall personer som har gått renn i år, men likevel en stor gruppe med mye 

trofast oppmøte. Her vil man også se litt nivåforskjeller, og det er helt naturlig – vi vil 

også i år presisere at det er viktig å sammenlikne seg med seg selv, og sin egen 

fremgang! 

 

Stafett Oslo Skifestival:  

Stafett er stafett – vi hadde med 7 lag i år, mange gode 

plasseringer og vi til og med å å klatre øverst på pallen! 

 

 

Rustadstafetten:  

Det var gøy å være tilskuer på Rustadstafetten i år også, vi 

stilte med 6 lag, totalt 18 glade Røa 2004 barn. Vant 

gjorde vi jammen meg – som i fjor! 

 

Ungdomsbirken 13. mars 2016:  

2004 gjengen utmerket seg med en stor gjeng fra Røa til 

samling på Sjusjøen og spennende renn for første gang. 

Godt gjennomført og med beste plassering ; 17 plass i 

både jente og gutteklassen – Hurra for alle sprekinger!  

  
10 rennspremie:  

Hele 27 barn nådde dette målet denne sesongen noe som 

tyder på at vi fortsatt holder god stand!  
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Sosialt 

Kjempefin gjeng, og vi ser at barna har det gøy sammen og begynner å bli godt kjent på 

tvers av skolekretsene. 

 

 
 

Vi hadde juleavslutning i Hestehagan med pepperkaker og saft, og det har vært sosiale 

samlinger etter enkelte renn.   

 

Sesongen avsluttes på Klubbhuset til Røa lL med høytidelig utdeling av  

Naborundepremier og 10 renns premier i løpet av april. 

 

Vi fortsetter med et barmarkstilbud fra ca. 1. mai, og gleder oss både til dette og til 

høsten, og håper å kunne få med oss alle de entusiastiske og treningsvillige barna videre 

på en ny sesong.  

 
2.5 2003 – ÅRGANGEN 

 

Trenerteam  

Vi har hatt et stabilt trenerteam gjennom hele sesongen med 8 trenere og en 

oppmann/trener. Dette er et godt og motivert team, som har hatt det gøy sammen med 

barna. Videre har vi hatt stor glede av Ingerid på renntreninger og Fabian og Vincent 

som juniortrenere en gang i måneden. Foran neste sesong håper vi at flest mulig av 

foreldretrenerne fortsetter, samt at vi kan få noe støtte av noen med enda høyere 

kompetanse på teknikk og fysisk trening for ungdom.  

 

Barmarkstrening  

Vi startet barmarkstrening med rulleski to ganger i uken etter skoleferien. Dette gav de 

fleste mulighet til å få med seg en av dagene uten å miste fotballtreningen. Videre hadde 

vi en god gjeng som var med på søndagsturene til Røa, og vi hadde også rulleskiturer i 

Sørkedalen som søndagstrening.  

 

Etter høstferien kjørte vi tre treninger i uken, med Barmark fra Bogstad på mandager, 

styrke i sal på onsdager og rulleski / intervaller på torsdager. Torsdagene var delt i 2 

grupper, hvor de ivrigste var på renntrening, mens de som fremdeles synes rulleski er litt 

skummelt kjørte eget opplegg. Barna startet i bedre form enn tidligere år, og mange har 

nok trent litt på egenhånd gjennom sommeren. Dette gjorde at det var langt lettere å 

gjennomføre barmarkstreningene og langturene enn tidligere år.  

 

En ny utfordring er skader som kommer i voksealderen. Heler og knær er utsatt, og 

overdreven løpetrening kan fort bli for mye mens kroppen utvikler seg. På 

mandagstreningen har vi variert med to bolker hvor den ene fokuserer på hurtighet, 
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mens den andre har flere skispesifikke øvelser, balanseøvelser og lengre interval. På 

styrketreningen ble 20 minutter satt av til turn hver onsdag for å bedre beveglighet og 

koordinasjon. Oppmøte på barmark har ligget mellom 20 og 30, med noen flere på 

mandager enn på onsdager. Mange av barna har også vært med på terrengløp, og vi har 

hatt deltagere i: Grefsenkollen opp, Råtassen, Sørkedalsølpet, Ivar formos minneløp, 

Oslos bratteste, klubbesterskapet og Røathlon. Vi hadde pallplasser i flere av løpene.  

 

Skitrening  

Vi har trent mandager, onsdager og torsdager. Onsdager har vært renntrening med 

Ingerid, mens trenerteamet har hatt ansvaret for mandager og torsdager. Vi har vekslet 

mellom rolige turer, stafetter og lek og tradisjonell trening med fokus på teknikk og 

intervall. Vi har benyttet Sørkedalen, Kollen og Frognerseteren. Vi trenere er veldig 

fornøyd med gruppen. Alle er blitt flinkere på ski, og motivasjonen for å gjøre sitt beste 

er veldig god. Vi opplever at stemningen på trening er veldig bra, samt at det stadig er 

flere som går fort i renn.  

 

Samlinger  

Vi startet med en nærsamling rett etter sommerferien, med 2 økter på lørdag og langtur 

på søndag.  

 

Begge dagene ble avsluttet med sosialt samvær hos henholdsvis Nils og Bente. I 

september var vi på en fantastisk fin samling på Beito som jeg håper flere stiller på til 

neste år. I november dro vi dro til Torsby. Vi var over 25 deltagere, fikk tre fine økter og 

mye pizza. I Desember var vi ca 15 barn på Skei. I mars var vi på ungdomsbirken, og i 

skrivende stund planlegges tur til Trollskimarathon som avslutningstur. I tillegg har vi 

arrangert kretssamling på Bogstad sammen med 2002 gruppa. 

 

Renn  

Det er mange 2003 barn på renn, og det er bra. Over 15 fikk 10rennspremie. Vi har i år 

prøvd å samle oss om mange av de samme rennene, slik at det sosiale utbyttet blir 

størst mulig. Vi ser at barna lærer av å gå renn, samt at det er veldig sosialt. De 

begynner også å bli kjent med løpere fra andre klubber.  

 

Resultatmessig har det vært mange oppturer. Særlig gutta har tatt store steg, og hevder 

seg nå langt bedre i kretsrenn. Jentene fortsetter å gjøre det godt, men vi ser at det er 

mange som er flinke på ski, og det blir stadig vanskeligere å nå helt opp. Fokus er 

fortsatt på å bygge lag fra trenersiden, og vi ønsker å understreke at selv de som ikke er 

helt i teten på renn fremdeles er veldig gode på ski, og viktige bidragsytere til gruppa.  

 
2.6 2002 – ÅRGANGEN 

 

GENERELT 

Relativt kort skisesong som konsekvens av sent snøfall og tidlig Påske. Likevel var dette 

en fin sesong for 2002 som har trent kontinuerlig på ski siden starten av året. Vi har 

notert mange oppturer og noen nedturer, men frem for alt en veldig sosial liten gruppe 

av ivrige ungdommer som vi trenere er stolte av. 

 

TRENERE  

Hovedtrener: Pål Solberg. Assistenttrenere: Barbro Bottolfsen, Jostein Amdal, Margrethe 

Meo (oppmann), Mette Syrstad, Morten Welo. I tillegg har vi hatt to flotte juniorer, 

Herman Tveten og Martin Berg Remo som har bistått trenerteamet en gang i måneden 

og på Røas Skisamling på Skeikampen. Ingrid Tveten har vært renn-trening leder. 

 



 
 
 

Glede – Mestring – Raushet 
 

 

       
      Side 20 av 40 

 
 

LØPERE  

2002 gruppen teller 14 barn, 8 jenter og 6 gutter. Tre jenter og tre gutter har 

regelmessig deltatt på renn, øvrige barna har vært med på treningene og noen av dem 

sporadisk deltok i renn eller stafetter.  

 

TRENING  

Noen få barn har startet oppkjøring til sesongen allerede i april i fjor. For å begynne med 

var dette løpetur på søndager, utvidet med en ute-basis trening på lørdager og 

rulleskitrening i løpet av uken fra mai. 

 

HØST 

BARMARKSTRENING   

Fra august har vi hatt trening på tirsdager og 

torsdager av 1,5 timers varighet. Det ble ofte 

kombinert trening med rulleski, løp og styrke en dag 

og langtur eller intervalløkter og stafetter den andre 

dagen. I tillegg som før sommerferien fortsatte vi 

med helg-aktiviteter, hvor på lørdag var det 

intervaller i forskjellige varianter (gå-intervaller i 

bratte motbakker, myrintervaller eller 3000 m test), 

og på søndag langtur. 

 

Ordinær barmarkstrening begynte den første uken 

etter høstferien, mandag 5. oktober og fortsatte frem til Jul. Mandager – 

kondisjonstrening, intervaller ved Bogstad Gård, Hestehagan eller Korken, tirsdager – 

rulleskitrening, og torsdager renntrening med Ingrid Tveten som hovedtrener.  

 

For de ivrigste har vi hatt intervalløping på lørdager og rolig langtur på søndager. 

 

HALLTRENING i Røahallen                                

Halltreningene begynte i september og fortsatte frem 

til Jul. Treningene besto av 30 min oppvarming ute 

(løp, spenst, steg og hurtighetsøvelser) og 45-min 

innendørstrening i Røa-hallen. Treningen innendørs 

ble organisert som regel som stasjoner med fokus på 

basisøvelser med styrke, balanse, koordinasjon og 

spenst.  

 

LANGTUR på søndager 

Søndagsturer har vi begynt allerede i uke 13 og 

avsluttet like før Jul. Dette var rolige 2-3 timers turer, stort sett på sti, til Brunnkollen, 

Fossummarka, Tryvann eller Nordmarka. 

 

 

VINTER 

SKITRENING 

Kort men kontinuerlig sesong. Første ordinære 

trening på ski var mandag 4 januar, siste torsdag 

17 mars. Varmen har kommet tidlig i år, men det er 

fortsatt snø i Marka og så langt det er mulig skal vi 

treffes til noen uoffisielle treninger etter Påske med 

de ivrigste og med vår gjest fra Alaska: Meggie 

Druckenmiller. 
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Det har vært omtrent likt fordeling av klassisk og skøytetrening gjennom hele sesongen. 

Vi har trent 3 ganger i uken x 1,5 time; Mandager som regel på Holmenkollen – fokus på 

teknikk, noe hurtighet; Onsdager, som regel fra Frognerseteren – renntrening i egen regi 

i januar, og med Ingrid Tveten som hovedtrener for årganger 2002-2004 fra februar; 

Torsdager – trening ofte organisert som langtur fra Frognerseteren eller Sørkedalen. Det 

har vært bra oppmøte på alle treningene, hvor på onsdager var det overvekt av barn 

som regelmessig går renn.   

 

RENN  

Av 14 barn som har trent med oss, deltok 6 i renn regelmessig. Fem barn har gått 10 

eller flere renn i år. Det er stor nedgang i forhold til fjorårets sesong. Noe av det skyldes 

skader og sykdom, man flere barn har ønsket å prioritere trening fremfor renn.  

Til tross for at det ble mindre renn aktivitet i 2002 gruppen, har vi markert oss godt i 

Oslo. Vi har hatt barn som har oppnådd topp plasseringer i flere renn i kretsen og 

utenfor, bl. 1 plass i KM klassisk, KM skøyting, KM langdistanse og 1 plass i Ungdommens 

Holmenkollrenn klassisk samt vinner av Milslukern cup. Fire andre barn, 2 jenter og 2 

gutter har topp 20 plasseringer i cupen og flere topp 10 plasseringer i enkelte renn. 

Dette synes vi er veldig motiverende for alle som ønsker å gå renn neste år.  

 

SOSIALT MILJØ OG SOSIALE TILTAK  

 

Det er veldig bra sosialt miljø i laget. Vi ser at det har 

vært viktig med tiltak som gir barna tid sammen og 

hvor alle kan delta.  

 

Blant disse tiltak må vi nevne: barmarksamling på 

Beitostølen, Oslo Skikrets samling ved Bogstad, 

skisamlinger på Sjusjøen, Skeikampen, i forbindelse 

med Ungdomsbirken, overnattingstur til 

Kobberhaughytta, søndagsturer på barmark og ikke 

minst felles deltagelse i sommerskiskoler. I tillegg har 

våre jenter sammen med jenter fra Vestre Aker, 

Sørkedalen og Njård vært på felles kveldssamling med 

trening og matlaging i regi av Oslo Skikrets og Sunn Jenteidrett.  

 

 
 

Vi oppfordrer også barna til felles trening på egen hånd og har etablert Facebook gruppe 

som informasjonskanal for barna og foreldre. 

 

Etter en fin og innholdsrik sesong skal vi ha avslutning med informasjonsmøte om neste-

års sesong i løpet av april. Deretter tar vi en liten pustepause, og starter opp senere i 
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april med rolig trening og sosiale turer for å dyrke det gode lag-miljøet og forberede oss 

på hard trening fra høsten av. 

 

2.7 2001-ÅRGANGEN 

2001-gruppen er en stabil gruppe med svært lite frafall, det har vært ca 20 stk barn på 

treningene. Vi har også i år hatt barn fra Sørkedalen IL og Vestre Aker som har trent 

med oss av og til.  

 

Fra januar slo vi sammen 2001 og 2000 i en felles HL (Hovedlandsrenn) gruppe for å 

styrke sammenholdet i gruppen som skulle til HL samt for å profesjonalisere og 

standardisere treningstilbudet til ungdoms- og juniorløperne i Røa Langrenn. 

 

BARMARK 

Vi startet med løpeturer og rulleskitrening ved skolestart i august,  vi var en gruppe på 

10-20 som deltok på dette. 

 

Etter høstferien startet vi med den «ordinære» 

barmarkstrening med ca 20 stk.  Det var da et 

tilbud med 3 treninger i uken, 

mandagstreningene med oppmøte på Bogstad 

Skole ble avholdt på Bogstad Camping eller i 

Hestehagen/Skuggenjordet. Det har vært 

stasjonsbasert trening eller stafetter/intervaller 

etc. 

 

Nytt i år har vært oppfordring til egentrening 

på tirsdager. 

 

Onsdagene har det vært innetrening i Røahallen, som ble gjennomført som 

sirkeltreninger med fokus på styrke. Dette er populære treninger med svært godt 

oppmøte, treningene ble avsluttet til jul.  

Torsdagene har det stort sett vært rulleski på programmet, treningen har blitt 

gjennomført i Holmenkollen, og på Fornebu/Hundsund. I og med at snøen kom sent 

denne sesongen ble treningene holdt helt frem til jul.  

 

«Rolig langtur på søndager» har blitt et hyggelig  felles initiativ på tvers av 

langrennsgruppene. Flere av 2001 gruppen og foreldre har deltatt jevnlig på dette, 

hyggelig, sosialt og fin trening. 

 

SKITRENING 

Snøen lot vente på seg i år og, så fort snøen endelig kom i januar startet vi med 

langrennstreningen. Treningene denne sesongen har hovedsakelig blitt gjennomført i 

Holmenkollen, fra Frognerseteren eller fra Skansebakken. Det har jevnt vært ca 20 stk 

på treningene. Vi har hatt treninger mandag, onsdag og torsdag – tirsdager har det vært 

oppfordret til egentrening. Treningene har vekslet mellom teknikktrening, intervalltrening 

og rolig langtur. 

 



 
 
 

Glede – Mestring – Raushet 
 

 

       
      Side 23 av 40 

 
 

SAMLINGER 

Høsten startet felles Røa samling på Beito første helgen i september hvor 12 stk deltok. 

Vi hadde 2 fine dager med trening, og søndagen ble det kjempefin tur til Rasletind 2105 

moh .  

 

Tradisjonen tro hadde vi barmarksamling på Skeikampen i 

september, hvor 20 barn deltok. Helgen startet med rulleski 

økt siste delen av kjøreturen, barna og trenerne går mens 

foreldrene kommer etter i bil. Vi hadde en super helg med 

lange løpeturer i fjellheimen, stafetter i slalombakken og 

selv ikke et skikkelig regnvær søndagen satte en stopper for 

i myrintervall.  

 

Thorsby skitunnel ble besøkt av 20 barn og 10 foreldre i oktober, det ble gjennomført 3 

treningsøkter. Også i år en veldig vellykket tur.   

 

I år måtte skisamlingen på Skei i november dessverre utgå pga snømangel. Heldigvis ble 

det snø til kretssamlingen på Nordseter i november – hvor 24 stk (2001/2000) deltok fra 

Røa. I tillegg var Geir og Katarina med som trenere.  

20 barn deltok på Røas faste snøsamling på Skeikampen i starten av desember. Vi hadde 

3 treninger hvor av teknikktreninger klassisk og skøyting. Lørdag hadde vi 5 km testrenn 

i skøyting, for å teste formen samt fint og få testet å gå 5 km før sesongstart. Søndagen 

hadde vi rolig langtur og for de som var igjen etter lunsj ble det egentrening. 

I tillegg har det vært en ”afterski” etter Rossignolrennet med pizza på Villa Paradiso , 

samt at jentene og guttene har hatt sosiale arrangementer hver for seg.  

 

RENN  

Det har også i år vært motivert for bred renndeltakelse i gruppen.  Vi har hatt sterk 

deltagelse i mange renn denne sesongen. 15 stk av gruppen har jevnlig gått renn og 

vært med på Oslo Sportslager cup.  15 stk av gruppen har gått ti renn eller mer. Det har 

vært mange gode resultater av 2001 gruppen denne sesongen, og vi har hatt flere topp 

ti plasseringer og pallplasseringer på jentesiden. 

 

Sesongens høydepunkt var HL (Hovedlandsrennet i Fauske) hvor 19 stk barn deltok (13 

fra 2001 og 6 fra 2000). I tillegg var 15 foreldre med som støtteapparat, trenere og 

smørere. Dette er den største troppen noen gang Røa har hatt. En super opplevelse og i 

tillegg fikk vi også noen fantastiske resultater! J15 (2001) slo til med hele 4 Røa-løpere 

blant de 18 beste på klassisk 5 km med Nora Andersen på 7.plass som best. Selma 

Andersen og Lea Stabæk Wenaas klarte som de eneste fra Røa å kvalifisere seg for 

Sprintfinalen. Nora Andersen vant langrennscrossen og Martine Grøttum Engen klarte en 

flott 4.plass. 

 

17 deltar på Ungdomsbirken. 
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2.8 2000- ÅRGANGEN 

AKTIVITET 

2000-gruppen er en relativt stabil gruppe og har bestått av 13 løpere i 2015/16 

sesongen. De aller fleste deltar i renn, men har i år spredd seg på både både 

terminlisterennene og andre lengre løp. I år fikk vi inn løperne fra Vestre Aker som 
Røamedlemmer har vi hatt med to løpere fra Sørkedalen IF.   

Trenerteamet har i år vært, Marius Erikesen (Hovedtrener), Katarina Liptakova og Anne 
Rognerud.  Andre Hellum har vært oppmann.  

Fra Januar i år inngikk gruppen i det vi kaller Hovedlandsrennsgruppen og ble 

treningsmessig slått sammen med 2001 gruppen og treningsopplegget ble da i stor grad 
lagt opp av 2001 trenerne.  

SOMMER/HØSTSESONGEN  

2000-gjengen har som alltid løpere som starter sommer/høstsessongen på 

sommerskiskole og også i år var mange med på Dalseter og Holmenkollen 

sommerskiskole.   

Det ble en lang barmarkssessongen med ordinær barmarkstrening og rulleskiøkter. 

Barmarksøktene på mandager startet med løpetur som oppvarming, deretter litt 

bakkeintervall, stafett og en styrkedel på slutten. Gruppen var i høst preget av 
varierende oppmøte i barmarksessongen.  

12-14 juni var gruppen på samling på Vaset med 11 deltagere. En fin weekend med 

langtur på sykkel i samme løype sam Valdresrittet, bakkeintervaller på sykkel ! , samt 

lang løpetur i fjellet, litt på snø også ! 
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Vaset: Valdressrittløypa 

9 -11 oktober var gruppen samlet i Sandefjord og kicket av av høstsesongen. Det ble en 

helg med mye trening og 4 treningspass. Lørdagen hadde gruppen tøffe bakkeintervaller 

med innlagt båreløp i Sandefjordområdets bratteste og lengste bakke. Et fantastisk 

opplegg basert på Mesternes Mester øvelsene. Søndag løp gruppen som i fjor en 

halvmarathon over Sandefjords 10 topper. Vi hadde en hyggelig lørdagskveld med 
innlagt tur på Peppes.  

 

(MESTERNES MESTER: VANNBALLONGHOLDING) 

 

KRETSSAMLINGER 

Oslo Skikrets har denne sesongen hatt et relativt ambisiøst opplegg for 15/16 årigene 

med hele tre samlinger. Det var to samlinger i Oslo og en samling i November på 

Nordseter med gode snøforhold. Tilbakemeldingene har vært veldig positive fra løperne 
og de begynner nå å kjenne mange løpere fra kretsen.  

Det var også en egen jentekveld i regi av kretsen hvor mange av 200 jentene deltok.  

SNØSAMLING PÅ SKEI 
Vintersesongen ble også i år innledet på Skeikampen 8 desember med 4 økter i løpet av 

weekenden.   

SKITRENING  
I år har skitreningene vært organisert sammen med 2001 gruppen og man dennet i løpet 

av Januar HL gruppen med fokus på Hovedlandsrennet i Fauske som gikk i månedsskifter 

Februar / Mars. har det vært et tilbud om inntil tre treningsøkter i uken, med ordinære 

treninger fra Holmenkollen eller Heftyvillaen. Det har vært godt oppmøte på alle 

treninger. Vi har funnet snø gjennom hele sesongen og vi avlyste i år ingen treninger på 
grunn av kulde. 

SESONGENS RENN  

Gruppen har deltatt i mange renn også i år med Tuva som beste løper på en samlet 24 

plass av 71 deltagere i Oslo Sportslager Cup.   
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HOVEDLANDSRENNET I FAUSKE  
2000 deltok i sitt andre Hovedlandsrenn og dette ble igjen sessongens høydepunkt hvor 

løperne får et innblikk i «sirkuset». 2000 stillte med 6 deltagere og vi hadde et relativt 
stort støtteapparat rundt HL gruppen.   

Igjen god innsats fra Røa-løperne på klassiskøvelsen fredag, og god sprint og skicross 

lørdag. Ingen 2000 løpere som kom langt opp på listene denne gang, men strålende 
innsats og god stemning hele veien.  

Og Fauske ! – det var terningkast 6 med fantastiske forhold og flott natur.  

2.9   JUNIOR-GRUPPEN 

I Norges Cup for junior har Røa i siste sesong hatt 9 løpere som gått Norges Cup for 

junior; Helene (K19/20), Ingrid og Amanda (K19/20), Borgar (K19/20), Eirik, Martin, 

Trym, Herman og Lars Andreas (alle i M18) og til slutt Fabian (M17). 

 

Dessverre har noen av løperne slitt med sykdom i år også, mens andre har gått helt fri. 

Første helg i år var på Steinkjer, der vi startet opp igjen Røas deltagelse 3 sesonger 

siden. Det var kaldt og begynte godt for de fleste. Ingrid leverte solide løp og fikk poeng 

både på klassisk distanse og sprint. Martin hadde kanskje karriere-beste og manglet bare 

1 sekund på å gå videre i sprint. 

 

Andre NC helg på Hovden var også preget av kulde. Her var det enda kaldere, slik at  

rennet på søndag faktisk ble kansellert. Resultatene var på det jevne med et veldig 

høydepunkt av Borgar som snek seg med videre i sprint og gikk seg opp til 30. plass 

totalt. De andre løperne, løftet seg ellers litt fra Steinkjer. 

 

Junior-NM på Gåsbu ble en opptur for de aller fleste. Det var mange gode resultater og 

årsbeste for flere av løperne igjen. 

 

Borgar var heldigvis frisk under årets NM-stafett og gjorde en meget bra figur. Dessverre 

røk sjansene på en hederlig plassering da Lars Amund hadde problemer med ski og 

binding på 2. etappe og vekslet med en ski på en fot og den andre i hånden! 

 

Når man kikker på resultatene kan man se at vi har et sterkt lag, men det er rom for et 

løft. Vi kan se på resultatene at vi er sterke i klassisk, men har kanskje noe å hente i 

fristil, samt at vi må satse på å gå videre i sprinter. Til kommende sesong kommer det 

minst 7 løpere opp fra 2000-årgangen. Det ser vi frem til. 

 

Heller ikke i år har vi klart å få med løpere i NC-finalene. Ingrid var nærmest, med bare 

noen få plasser unna. Neste år får vi sette vår lit til Borgar i eldste gutteklasse, samt se 

på hva Ingrid og eventuelt Amanda kan gjøre i senior. 

 

Troppen har vært stor i år, uten at støtteapparatet har est ut av den grunn. 

Smøremessig har vi på NC støttet oss på Team Kollen samt noen hint fra Tobias i 

Fischer-bua. Vi er nå fullt utrustet med det man trenger for slike renn og med en gruppe 

på denne størrelsen, men noe mer må vi bygge opp med det antall gode løpere som 

kommer opp gjennom Røa-systemet. Det er nå viktig at smøreteamet jobber sammen for 

å øke sin kompetanse og bruke denne til å skaffe våre løpere best mulig ski i fremtiden. 
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2.10  FORELDREGRUPPEN 

I forbindelse med barmarkstreningene fra Bogstad skole har vi også i år hatt 

foreldretreninger. Dette er et tilbud for de som ønsker utnytte tiden mens barna trener til 

litt egentrening. Det er en forholdsvis stor gruppe på ca 20 foreldre som stiller hver gang 

i all slags vær, og treningene er under kyndig ledelse av Tor Egil Sand. Her er det 

mulighet for alle til å få seg en god treningsøkt. De fleste kan også delta på treningen 

siden det siden det er lett å tilpasse intensiteten til sitt eget nivå.  

 

TRENINGER 
3.1 TRENINGSSTIGEN I RØA LANGRENN 

Treningsgruppene i Røa er delt inn etter alder og man følger en naturlig progresjon når 

det gjelder antall treninger og intensitet. I sesongen 2015/2016 har gruppene bestått 

som følger: 

 

Juniorgruppe (1999 og eldre): 

Hovedtrener Røa: Lars Amund Toftegård. Dette er gruppen for de som satser mot 

Norgescuprenn. En del av utøverne er også del av Team kollen. 

 

Hovedlandsrenngruppe (2000 og 2001):  
Trener: Katarina Liptakova. Denne sesongen 

har gruppen kun bestått av 2000 årgangen, 

men vil fra neste sesong bestå av 2001 og 

2002 årgangene. 

 

Oslo Cup gruppene (2002-2004): 

Trenere: Foreldretrenere som i dag. Trener for 

hovedlandrennsgruppa (og hovedtrener) vil 

kunne bistå med råd og kvalitetssikring av 

treningsopplegget (på et overordnet nivå). 

Trenere bør ha Trener 2 kurs. 

 

Barnegruppene (2005-2008): 

Består som i dag, men legger opp til bedre 

erfaringsoverføring mellom trenerne i form av 

et trenermøte oktober og februar. Trenere/hjelptrenere bør ha Trener 1 kurs. 

 

Renntreningsgruppa (2004-2002)  

Trener: Ingrid Tveten. 13-14 årgangen er ansvarlig for gjennomføringen. Motiverte 12 

åringer kan delta.  

 

3.3 Barmarkstrening/halltrening 

 

Oppstart med barmarkstrening startet rett etter skolestart for de eldre gruppene. De  

yngste startet etter høstferien.  I år har det generelt vært organisert to treninger i uka; 

utetrening på mandager fra Bogstad Skole og innetrening i Røa Hallen/Lysejordet Skole 

(fra 2005 og eldre) på onsdager. I tillegg har de eldste gruppene hatt flere ekstratilbud i 

uken. 
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3.4 Skitrening 

Ordentlig skiføre fikk vi først ved juletider og de ivrigste fikk loggført en del kilometer i 

juleferien. Skitreningene i Sørkedalen (2005-2008) kom i gang i januar og skiføret der 

har holdt seg brukbart i hele sesongen. Alle gruppene gjennomførte treninger fram til 

påske og vi fikk arrangert (5 av 6) skikurs for Allidretten. Stor takk til gruppene 2005-

2008 som delte denne viktige oppgaven. En god opplevelse på Allidrettbarn/foreldre er 

viktig for neste års rekruttering. 

Prepareringen i Sørkedalen har vært god i år og spesielt skileikområdet har Skiforeningen 

fått til på en god måte. Dette gir oss godt med plass og fine spor å trene i. 

For de eldre årgangene (fra 2004) har treningene skjedd fra flere utgangspunkt men i 

hovedsak Holmenkollen Riksanlegg og Frognerseteren.  Vi har også vært flinke til å 

besøke serveringstedene i marka i forbindelse med treninger. Dette skal ikke 

undervurderes som sosialt tiltak men husk at man på slutten av sesongen melder fra til 

serveringstedene om storinnrykk.  

3.5 Renntrening 

Denne sesongen har vi også gjennomført et eget treningsopplegg for en aldersblandet 

gruppe. I år fikk «de ivrigste» barna i gruppene 2002, 2003 og 2004 tilbud om en ekstra 

trening i uken. Treningen ble lagt til onsdager eller torsdager kl. 18.30 (til 20.00) fra 

Sørkedalen/Frognerseteren. Treningen ble betegnet som relativt hard. Det var fokus på 

tradisjonell intervalltrening for å øke den aerobe kapasiteten, men også på styrke, 

hurtighet og teknikk. 

Utøverne ga uttrykk for at dette va r et veldig bra tilbud, og det var inspirerende både for 

de yngste og de eldste å trene sammen. 

3.5 Trenere sesongen 2015/2016 

Følgende trenere er ansatt for neste sesong. Vi har valgt å benytte flere av våre juniorer 

Juniorgruppe: Borgar Norud   

(Lars Amund Toftegård) 

Hovedlandsrenngruppe: Geir Thoresen 

    Herman Tveten 

    Trym Overein Lunde 

Renntreningsgruppe  Martin Berg Remo 

    Eirik Bergo 
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ARRANGEMENTER  
 

4.1 OPPSUMMERING ARRANGEMENTER  

Vi har arrangert følgende dugnader i sesongen: 

 Familiedag på Røabanen. 

 Kick off for trenarar og oppmenn. 

 Foreldremøter. 

 Røathlon. 

 Barmarksamling på Beitostølen. 

 Klubbmeistarskap i terrengløp. 

 Trenarfest. 

 Kretssamling 13/14. 

 Samling på Skei. 

 Gruppesamlingar. 

 Tour de Røa. 

 Hovudlandsrenn. 

 NM del 1. 

 NM del 2. 

 Klubbmeistarskap på ski. 

 Ungdomsbirken. 

 Dugnader. 

 Sesongavslutningar. 

 Årsmøte 

 

4.2 OPPSUMMERING DUGNADER 

 Mærradalen opp, mai. 

 Familiedag på Røabanen, juni. 

 Haustdugnad i Sørkedalen. 

 Røathlon, oktober. 

 Klubbmeistarskap i terrengløp, oktober. 

 Snøkanonvakter i Sørkedalen. 

 Naborunden i Holmenkollen, mars. 

 Klubbmeistarskap i langrenn, mars. 

 

4.3 KLUBBMESTERSKAPET 

 

Klubbmeistarskapet vart arrangert måndag 7.mars. 

Det var fine forhold og rennet gjekk i fristil. Vi var nesten 500 

deltakarar og fekk utfordingar med å skaffe nok startnummer. 

Men, tidtakingsmannskapet takla dette på ein god måte og rennet 

gjekk utan problem. Deltakarane gjekk 2 og 6 km. Dei aller yngste 

gjekk 1 km fellesstart uten tid. 

 

Vi grilla hamburgarar ute. Kiosksalet gjekk godt. Mange flinke 

foreldre og dugnadsvakter hadde baka kaker. United Bakeries 

sponsa oss med Isklar og muffins. 
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4.4 SOMMERSKISKOLEN 

Allsidighet, fine naturopplevelser og mye moro var i fokus når langrennsgruppa på Røa 

Langrenn arrangerte sin første sommerskiskole.  Sommerskiskolen varte fra mandag til 

fredag, med strålende vær alle dager. Det viktigste for trenerne og lederne var at 

sommerskiskolen skulle være morsom, variert og utfordrende, derfor fikk deltakerne lov 

til å prøve mange aktiviteter, og de fleste fikk prøve noe de aldri hadde prøvd før. 

Det er ingen tvil om at idrettsgleden er stor og at langrenn er noe av det morsomste man 

kan drive med, hele året. Barna fikk prøve seg på ulike aktiviteter som rulleski, hoppski, 

terrengsykling, kanopadling, sandvolleyball, frisbee, kondisjonstrening eller balanse. Det 

var mange steder vi fikk trene, og det var også mange steder vi badet. I løpet av uken 

badet vi i Bogstadvannet, Storøyodden på Fornebu, Kobberhaugtjernet, og sist men ikke 

minst på Frognerbadet, der alle fikk mulighet å utfordre høydeskrekken sin i stupetårnet. 

 

2015 er Friluftslivets år. Året skal bidra til at barn og unge oppdager og får lyst til å drive 

med friluftsliv sammen med familien og på egen hånd senere. Vi hadde en fin 

overnattingstur til Kobberhaughytta hvor alle fikk sove i lavvo eller gapahuk. For en 

fantastisk natt vi hadde! Det var en stilig stjernehimmel med stjerneskudd over oss 

denne natta. Men det var ikke mange som klarte å holde øynene åpne etter en lang dag 

med skihopping i Midtstuen og sykkeltur opp til hytta. 

 

Røa Langrenn satser på allsidighet og det sosiale. Aktivitetene på sommerskiskolen 

reflekterer dette – stor variasjon er både spennende og gir god trening! Samtidig møtes 

deltakerne på tvers av skoler og aldersgrupper, og mange vennskap stiftes i løpet av 

uken. 

 

Alt er bra med langrenn – det er bra for kropp og sjel og det er en viktig del av vår 

identitet og kultur som er verdt å bringe videre. Trenerne synes det var spennende å gi 

videre og å inspirere deltakerne på sommerskiskolen. De gjorde sitt beste for å ta vare 

på alle og sørge for at barna fikk en best mulig opplevelse. 

Vi håper at Røa Sommerskiskole ble avsluttet med mange slitne, men fornøyde barn på 

fredagen. 

 

Takk til alle som var med på å bygge opp idretten vi alle er så glade i! Takk for i år! 
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RENN OG PRESTASJONER 
 

5.1 RENNSESONGEN 2015  /2016 

Røa har generelt satt opp alle rennene til Oslo Skikrets som «Røa-renn». Dette er renn 

som Røa stiller med flagg, telt og smørebukk. Det har også vært gitt smøretips og 

smørehjelp på klassiskrennene. Kretsen har 11 individuelle renn og 3 stafetter. I tillegg 

kom de tre naborunderennene, der Røa var tredje største klubb i antall barn som stilte.  

 

Vi hadde bestilt 16 (!) hytter på Natrudstilen i forbindelse med Ungdomsbirken i år, og 

det var rekordmange barn fra Røa som stilte. 117 voksne og barn benyttet seg av 

tilbudet som klubben satte opp i forbindelse med dette arrangementet.  

 

Alle renn blir angitt i Røa sin Rennkalender, og hver gruppe tar eventuelt ut spesielle 

renn som de vil gå. Røa deltagelse i de eldre gruppene øker betydelig. Milslukern cup for 

13-14 åringer, Oslo Sportslager cup og Hovedlandsrennet har hatt økt deltagelse. I 

tillegg ser vi at Røa også deltar på en rekke renn utenfor kretsen.  

 

RENNDELTAKELSE DENNE OG DE FIRE FOREGÅENDE SESONGER  

 

Renn 

  

11 / 

12 

 

12 / 

13 

 

13 / 

14 

 

14 / 15 

 

15 / 16 

Naborunden   166 184 198 233  

Lauritz Bergendahl Klassisk 67 93 Avlyst 132 105 

Njårdrennet Klass/fri 66 80 143 115 116 

Oslo Skifestival Fristil 50 63 115 149 124 

Oslo Skifestival Klassisk 5 5 Avlyst 10 12 

Oslo Skifestival Stafett 19 20 36 40 18 

Oslo Sprint (KM) Fristil 33 28 49 121 59 

Rossignolrennet Klassisk 36 49 97 116 135 

Rustadstafetten (KM) Klassisk 25 33 27 42 18 

Rustadsprinten Fristil 4 8 Avlyst 13 19 

Klubbmesterskap Klass/fri 232 340 285 358 450 

Hemingstafetten Klass/ fri 10 9 8 10 11 

Hemingrennet Klassisk Avlyst 53 65 85 99 

Ungdomsbirken Klassisk 44 49 56 75 80 

Kjelsåsrennet Fristil  56 Avlyst 100 103 

Milsluker’n cup  18 16 27 29 32 

Oslo Sportslager cup  5 12 10 11 21 

Hovedlandsrennet  3 7 7 11 21 

Ungd. Holmenkollr Fristil 7  6 27 14 5 

Ungd. Holmenkollr Klassisk 5 4 28 11 6 

Kollmila Fristil 49 50 112 133 Avlyst 

KM Oslo Klassisk 56 64 83 136 132 

KM Oslo Fristil 51 87 89 156 131 

 

Vi ser dessverre for første gang på 10 år en negativ tendens til at det blir færre Røa 

løpere som stiller på renn. Vi markerer oss godt på rennene, og det har også vært flere 
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toppresultater i år enn tidligere. I år har vi likevel hatt mange deltagere på alle renn, lag 

i NM-stafett og flere løpere med på Hovedlandsrennet. Røa har også hatt flere 

plasseringer på pallen i år.  

RENNDELTAKELSE 

 

Renndeltakelse på renn (merket med farge i oversikten  – totalt 2023 deltakere på disse 

rennene i år. Det er 262 færre enn forrige sesong! 

Totalt har vi hatt 2023 startende på de utvalgte rennene i listen over. Dette betyr at vi 

har hatt en reduksjon på ca 10%. Dette er en trend vi må forsøke å snu til neste sesong, 

da det er en klar sammenheng mellom de som deltar på renn og de som fortsetter i 

langrenn.  

5.2 NABORUNDEN  

Antall påmeldte i Naborunden; 

 

Klubb 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Fossum  402 389 366 384 349 

Heming 189 198 241 270 234 

Røa 166 184 194 233 227 

Øvrevoll Hosle  217 159 145 133 144 

Njård  99 110 115 127 152 

Try  87 110 94 118 120 

Vestre Aker  95 72 94 87 87 

Sørkedalen  44 34 33 24 20 

Ready 1 0 0 2 1 

 

Sum  

 

1300 

 

1256 

 

1282 

 

1378 

 

1334 

Røa fortsetter å være tredje største klubb i Naborunden med en liten nedgang fra i fjor. 

Det var totalt 1334 deltagere på årets Naborunden, der de aller fleste deltok i alle tre 
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renn. Røa er totalt 264 medlemmer innenfor de som kan delta i Naborunden, så dermed 

deltar 86% av alle som kan stille (mot 94% i fjor)! 

Røa Langrenn arrangerte som tidligere årets tredje Naborunderenn i Holmenkollen, 15. 

februar. Vi syntes selv at rennet ble godt gjennomført, med veldig god hjelp fra dyktige 

foreldre og ikke minst ungdommer som stilte som på dugnad. Speakere gjorde en flott 

innsats hele kvelden og laget fin stemning på stadion. Gode tilbakemeldinger tyder på at 

vi er heldige som har engasjerte foreldre og aktive som sammen skaper gode opplevelser 

for deltagerne.  

 

5.3 MILSLUKER’N CUP 

Milsluker’n cup er for 13- og 14-åringene. Cupen består av 8 renn, hvorav de 5 beste 

rennene telte i sammendraget (Kollmila ble avlyst). Følgende renn var med i cupen; 

• Lauritz Bergendal  

• KM klassisk 

• Oslo Skifestival 

• Rossignol rennet 

• KM Sprint 

• Østmarkrunden, KM langdistanse 

• Njårdrennet 

• Kjelsåsrennet 

 

2002 – 3 gutter, 3 jenter 

2003 – 15 gutter, 11 jenter 

 

Filip Meo ble nr 1 i gutter 2002, og June Scott ble nr 8 i jenter 2002. I jenter 2003 Rikke 

Lorentzen nr 6 og Ida Ludahl Stangeland nr 9.  

 

5.4 OSLO SPORTSLAGER  CUP 

Dette er en cup for løpere fra Oslo, Akershus, Østfold i 00- og 01-klassen. Cupen ble i år 

7 renn da 2 renn ble avlyst. Røa stilte med 7 jenter og 6 gutter i 01, og 5 jenter og 2 

gutter i 00.  

 

Resultater:  

 Jenter 15 år – 3. plass Nora Andersen, 10. plass til Selma Andersen  

 Gutter 15 år – 37. plass Sondre Sørbye  

 Jenter 16 år – 30. plass Tuva Overrein Lunde  

 Gutter 16 år – 91. plass Magnus Mortensen Hellum  

 

5.5 HOVEDLANDSRENNET 

Hovedlandsrennet ble i år arrangert i Fauske. Røa sine 21 løpere bodde i Bodø sammen 

med hele kretsen. Torsdag var åpningsrennet 5 km klassisk (7,5 km for gutter 2000)  i 

en relativt krevende løype. Det var gode forhold med relativt enkle smøreforhold. De 

fleste valgte å gå på en klisterblanding i bunn som ga godt feste. Først ut var jenter 16 

år med 5 jenter fra Røa. Beste løper ble Tuva Overrein Lunde på en 40. plass. Dernest 

var det jenter 15 år, med 7 løpere fra Røa, og hvor Nora Andersen kom på en 7. plass og 

totalt 4 Røajenter kom på topp 20. Røa hadde 5 gutter 15 år, og beste løper ble Sondre 

Sørbye på en 68. plass. Best av våre 3 gutter 16 år var Magnus Hellum på en 191. plass. 

Dagen etter var det sprint. 2 jenter 15 år (Selma Andersen og Lea Wenaas) gikk videre 

fra prologen blant de 30 beste. Dessverre røyk de ut i kvartfinalene. I skicrossen vant 

Nora Andersen og Martine Engen kom på en 4. plass. 
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På søndag var det stafett. Beste lag med Røaløpere var Jenter 15/16år med Nora og 

Selma Andersen på 10. plass. 

 

Smøreteamet sto på til alle døgnets tider, og alle løperne hadde perfekte ski. Alle 

Røaløperne hadde en herlig sosial tur, med positive opplevelser for resten av livet! 

 

5.6 PRESTASJONER  

KRETSMESTERSKAPET – TOPP TI PRESTASJONER 

KM KLASSISK (PLASSERING I KRETSEN) 

Plass Navn Klasse 

1. plass Tobias Dyrli Thoresen G12 

6. plass Noah Husnes G12 

9. plass Ole Dokken Skrivervik G12 

9. plass Elias Stoknes G13 

1. plass Filip Meo G14 

6. plass Martin Berg Remo M18 

8. plass Eirik Bergo M18 

5. plass Hanna Sørbye J11 

7. plass Hedda Gussiås J11 

1. plass Tuva Halland Kristiansen J12 

4. plass Hermine Dyrhaug Moe J12 

5. plass Nora Furfjord J12 

9. plass Heidi Kristina Sebjørnsen J12 

8. plass Rikke Lorentzen J13 

9. plass Ida Ludahl Stangeland J13 

4. plass June Scott J14 

7. plass Nora Andersen J15 

10. plass Filippa Andresen J15 

8. plass Tuva Overrein Lunde J16 

2. plass Ingrid Tveten K19/20 

6. plass Amanda Byrkjeland K19/20 

 

Totalt 21 innenfor topp 10, mot 13 i forrige sesong! 

KM FRISTIL 

Plass Navn Klasse 

10. plass Eirik Grande G11 

5. plass Tobias Dyrli Thoresen G12 

7. plass Noah Husnes G12 

1. plass Filip Meo G14 

10. plass Trym Overrein Lunde M18 

6. plass Hedda Gussiås J11 

9. plass Helene Ludahl Stangeland J11 

5. plass Oda Kirsti Aanestad J12 

4. plass Rikke Lorentzen J13 

6. plass Ida Ludahl Stangeland J13 

5. plass June Scott J14 
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6. plass Selma Andersen J15 

7. plass Nora Andersen J15 

8. plass Kristin Fagerli J16 

1. plass Ingrid Tveten K19/20 

3. plass Amanda Byrkjeland K19/20 

 

Totalt 16 innenfor topp 10, mot 19 i forrige sesong. 

 

KM SPRINT 

Plass Navn Klasse 

4. plass Hedda Gussiås J11 

5. plass Hanna Sørbye J11 

6. plass Helene Ludahl Stangeland J11 

2. plass Oda Kirstine Aanestad J12 

7. plass Nora Margrethe Furfjord J12 

10. plass Tuva Frivold Berg J12 

6. plass Johanne Grønlien Gjedrem J13 

8. plass Ida Ludahl Stangeland J13 

4. plass Rikke Lorentzen J13 

6. plass Ida Ludahl Stangeland J13 

9. plass June Scott J14 

6. plass Nora Andersen J15 

7. plass Nora Andersen J15 

10. plass Lea Stabæk Wenaas J15 

6. plass Tuva Overrein Lunde J16 

6. plass Eirik Grande G11 

4. plass Noah Husnes G12 

7. plass Filip Meo G14 

I 2015 ble det ikke registrert resultater i sprint KM. 

 

RUSTADSTAFETTEN 2016 (KM STAFETT)  

8. plass mix 11 år: 

 Eirik Grande 

 Filip Røttingen 

 Henrik Røyse 

1. plass mix 12 år: 

 Ole Dokken Skrivervik 

 Noah Husnes 

 Tobias Dyrli Thoresen 

8. plass mix 12 år: 

 Oda K Aanestad 

 Nora Furfjor 

 Tuva H Kristiansen 

6. plass 13-14 år gutter: 

 Magnus Flesjø 

 June Scott 

 Anders Amdal 
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2. plass 15-16 år jenter: 

 Filippa Andresen 

 Mille Sparboe 

 Kaja Grønlie 

 

5 lag innenfor topp 10, mot 10 i forrige sesong. 

   

HEMINGSTAFETTEN 2016 

10 lag og beste plassering nr 3 med: 

Noah Husnes 

June Scott 

Nora Andersen 

Filip Meo 

Martin Berg Remo 

Borgar Norrud  

 

NM 

Andrew Musgrave ble nærmest som vanlig kåret til årets beste NM-løper, mens Martin 

Johnsrud Sundby vant individuelt der han ville. 

 

Vi stilte med Martin Johnsrud Sundby som tidenes superresvere i teamsprint. Kjelsås var 

rå til å henge, tross iherdige forsøk på å rykke. Erik Brandsdal kunne derfor spurte fra 

Martin, men en 2. Plass er heller ikke å forrakte. 

 

For første gang stilte vi også Amanda og ingrid til NM-start i NM Del 2 på 10 km fri. 

Ingrid startet nesten helst sist, og hadde Therese Johaug halsende bak seg – hun 

passerte Ingrid beleilig nok ved en TV-tid. 
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STRATEGI  
Røa Langrenn har følgende hoved- og delmål; 

 

6.1 HOVEDMÅL 

Røa Langrenn er en breddeklubb som gjennom et variert og godt sportslig tilbud skal få 

flest mulig barn og unge til å bli glade i å gå og konkurrere på ski. 

 

6.2 DELMÅL 

 

 Minimere frafallet i eldre årganger (fra 12-års klassen) 

 Øke renndeltakelsen 

 Gjennomføre gode treninger for alle årganger  

 Få en engasjert og aktiv foreldregruppe 

 Utvikle samarbeidet med Sørkedalen IF 

 Arrangere tilstrekkelig med arrangementer til at alle våre medlemmer får et godt 

og variert tilbud, samt at Røa kan bli mer synlig i kretsen 

 Få bedre oppslutning om dugnader 
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ØKONOMI 
 
7.1 Oppsummering økonomi 

Det var budsjettert et resultat på kr 0,- for sesongen 2015-2016. Prognosen for 

sluttresultatet er et overskudd på ca. kr 22 936,-  

 

Større avvik fra budsjett:  

 

Inntekter  

 lavere inntekter fra treningsavgift enn budsjettert ca. kr.60.000.-   

 Lavere sponsorinntekter ca. kr. 20 000,- 

 lavere inntekter fra Km på ski og terrengløp ca. kr. 20. 000 

 

Utgifter  

 lavere kostnader til trenere ca. kr. 20.000.-  

 høyere kostnader til kurs ca. kr. 10.000,- 

 lavere kostnader til renn ca. kr. 15.000,- 

 høyere kostnad til anlegg. kr. 50.000,- 

 lavere kostnader til drakter trenere/oppmenn ca. kr 15.000 

 

 

Årets overskudd medfører en økning av egenkapitalen. 

Langrennsgruppa vil etter sesong slutt ha en estimert egenkapital på ca. kr 580 000,-. 

Langrennsgruppa er gjeldfri og har en god økonomisk plattform.  

 

 

Røa Langrenn. Sesongregnskap 2015-2016  
  
  
  

    Budsjett 15/16 Påløpt 15/16 Avvik Estimet 15/16 Budsjett 16/17 

Inntekter:           

MVA Refusjon 90 000 88 210 -1 790 88 210 120 000 

Treningsavgift 865 000 801 488 -63 512 801 488 950 000 

NSF/Sponsor/Aker 40 000 0 -40 000 20 000 70 000 

Klubbmesterskap/terrengløp   40 000 19 860 -20 140 17 860 45 000 

Sommer skiskole 10 000 108 000 98 000 10 000 10 000 

Naborunden 25 000 5 730 -19 270 25 000 30 000 

Drakt salg 0 7 800 7 800 7 800 5 000 

Kjøpsbonus Bull 20 000 20 000 0 20 000 20 000 

Renter 15 000 6 661 -8 339 6 661 10 000 

Sum: 1 105 000 1 057 750 -47 250 997 019 1 260 000 

            

Utgifter:           

Trenere 220 000 -186 726 33 274 -200 000 300 000 

Seniorer 160 000 -55 962 104 038 -55 962 70 000 

Kurs 10 000 -23 418 -13 418 -23 418 30 000 

Renn - startkontingent 245 000 -216 305 28 695 -230 000 260 000 
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Skei treningsamling   0 0 0 0 

Ungdomsbrirken 0 50 861 50 861 20 000 0 

Treningsamling Skeikampen 
og Beito 0 -12 088 -12 088 -12 088 0 

Hovedlandsrennet   50 000 -14 903 64 903 -50 000 75 000 

Leie av anlegg i 
Sørkedalen/eget anlegg 50 000 -99 031 -49 031 -99 031 100 000 

Junior avdeling (Team kollen) 90 000 -89 326 674 -89 326 90 000 

Materiell 35 000 -34 174 826 -40 000 60 000 

Drakter innkjøp 0 0 0 0 0 

Drakter til trenere/oppmenn 20 000 -5 558 14 442 -5 558 10 000 

Sportslige Samlinger 20 000 21 435 41 435 0 20 000 

Sosiale arrangementer 1996-
99 8 000 0 8 000 -8 000 9 000 

sosiale arrangementer 2000 5 000 -2 815 2 185 -5 000 5 000 

sosiale arrangementer 2001 5 000 -2 240 2 760 -5 000 5 000 

sosiale arrangementer 2002 5 000 -473 4 527 -5 000 5 000 

sosiale arrangementer 2003 5 000 0 5 000 -5 000 5 000 

sosiale arrangementer 2004 5 000 0 5 000 -5 000 5 000 

sosiale arrangementer 2005 3 000 0 3 000 -3 000 4 000 

sosiale arrangementer 2006 3 000   3 000 -3 000 4 000 

sosiale arrangementer 2007 3 000   3 000 -3 000 4 000 

sosiale arrangementer 2008 3 000   3 000 -3 000 4 000 

Innkjøp av premier 80 000 -72 169 7 831 -72 169 90 000 

Kretskontingent 20 000 -11 505 8 495 -11 505 25 000 

Diverse utgifter 60 000 -55 252 4 748 -60 000 80 000 

Sum 1 105 000 -809 648 295 352 -974 056 1 260 000 

        
 

  

Resultat: 0 248 101   22 963  0  

Saldo bank pr. 25.04.16   199 237       

Saldo Sparekonto pr. 
25.04.16   610 707       

Totalt Bankinnskudd pr. 
25.04.16   809 944       
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Røa Langrenn  
Postboks 19, Røa 
0701 Oslo 
 
roa_langrenn@yahoo.no 
roail.no 
 


