
 
 

 
Røa IL  22503155 Besøksadresse: Org.nr: 971 491 787 
Pb 109 Røa           
0701 Oslo 

 post@roail.no 
www.roail.no 

Kristian Auberts v 20 Konto:  16091009122 

 

 
 
 
 
 

SESONGBERETNING RØA LANGRENN 2016 / 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Glede – Mestring – Raushet 
 

 
       
      Side 2 av 44 

 
 

 
INNLEDNING 
 
Røa Langrenn har hatt nok en bra sesong både for topp og bredde. Vår seniorløpere Martin Johnsrud 
Sundby og Andrew Musgrave fortsetter å vinne renn og hevder seg i verdenstoppen. Andrew gjorde 
en fantastisk 4 plass i 5 mila i VM og ble da beste Røa-løper foran Martin som kom på 5 plass.  
 
I tillegg hevder vi oss veldig bra i alle årganger - det er blitt kretsmestere, cup-vinnere og de fleste 
paller gjennom året er preget av flotte jenter og gutter fra Røa IL! Det er også veldig hyggelig 
stemning på renn og trening. 
 
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 langrenns-gruppen. I tillegg bidrar 
junior- og HL-løpere til trenerroller og veileder de yngre gruppene på en flott måte. Dette er viktig 
bidrag til den solide klubben som vi er. 
 
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. 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. 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 
langrenns folk og det er god driv i arbeidet for barna frem mot felles mål. 
 
Det jobbes aktivt mot egen arena på Skuggenjordet og både lys og container var på plass til 
barmarkstreningen. Området ble tatt i bruk til KM terreng og det er flittig brukt av alle grupper både 
med og uten snø som underlag.  
 
For å sikre egen snøproduksjon er det jaktet høyt og lavt etter midler til dette. Og etter en tid med 
planlegging sammen med Sparebank 1 og LO så ble vi engasjert til å arrangere ski- og akedag på 
Youngstorget i mars. 
 
Dette ble en stor suksess og midler til økt sportslig satsning samt snøkanon er i havn. 
Snøkanonen er nå lagret på Bogstad og vil settes i drift så snart som mulig i vinteren 2017/2018. 
Håpet er å få til dette på Skuggenjordet, men vi søker parallelt på Voksenjordet. Det er stor spenning 
rundt hvor vi får lov til å være for å lage «kortreist skilek» 
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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 OG MEDLEMMER  
 
1.1 STYRET I LANGRENNSGRUPPEN  

 
Rune Lorenzen     Leder 
Øystein Grande     Treneransvarlig 
Ruth Dokken        Oppmanns- og arrangementsansvarlig 
Geir Sparboe     Økonomiansvarlig 
Sigrid Sørbye     Arrangementsansvarlig 
Geir Thoresen     Rennansvarlig 
Karoline Mortensen    Informasjonsansvarlig 
Fredrik Brandt-Rasmussen   Materialansvarlig 
Arne Norrud     Jr. og Sr ansvarlig 
Lars Amund Toftegaard    Sportslig ansvarlig, Jr/Sr 
Paal Berg     Sponsoransvarlig 
Martin Støren     Anleggsansvarlig 
Dag Lindbäck-Larsen    Veteranansvarlig 
 
Styret har i løpet av sesongen avholdt månedlige styremøter, og hatt ansvaret for gjennomføringen 
av alle langrennsgruppens arrangementer og den daglige driften av gruppen. 
  
Røa Langrenn sin representant i Kretsstyret har vært Thomas Engen og Torstein Lindby vært 
oppmann for 13- og 14-åringene og arrangert Buypass cup for kretsens 13 og 14 åringer. Margrethe 
Meo har vært det samme for 15 og 16 åringene og Oslo Sportslager cup 

Isabelle Digre og Håkon Fretheim har vært hovedansvarlig for Naborundens tredje renn i 
Holmenkollen og Røas representant i stiftelsen Naborunden. 
 
1.2 MEDLEMMER 

Langrennsgruppen har hatt følgende medlemsutvikling i perioden 1994/95 – 2016/17 
 
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 

Medlemmer 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 16/17      

Medlemmer 215 246 305 351 355 383 415 438 417      

 
Vi har denne sesongen hatt en liten nedgang i medlemsmassen etter mange år med kontinuerlig 
oppgang. Det er nok snøfattige vintre de siste årene som gjør at de nye gruppene blir noe mindre 
enn de var på topp. Vi håper konseptet med kortreist skileik gjør sitt til å holde interessen for 
langrenn oppe i nærområdet. 
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Medlemsutvikling i perioden 1994 – 2017 
 
Medlemmene fordeler seg på alder og kjønn slik: 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 jr/sr 
Sr 
aktiv 

Sum 

Gutter 43 27 46 34 20 24 18 5 7 5 1 5 2 1 2 7 247 

Jenter 22 29 39 27 13 5 12 6 9 5 0 0 1 1 0 1 170 

Totalt 65 56 85 61 33 29 30 11 16 10 1 5 3 2 2 8 417 
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For de fleste årganger er det fortsatt en overvekt av gutter, og vi ser at vi i et par årganger har slitt 
med å beholde jentene, noe som har ført til at jenteandelen har sunket til 40,9%. I de øvrige 
årgangene ser vi imidlertid gledelig nok at jentene fortsetter over i junioralder i like stor grad som 
guttene. Vi bør se på hvordan vi kan fortsatt beholde jentene, og sette inn tiltak tilstrekkelig tidlig. 
 
 
1.3 TRENERE OG OPPMENN 

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

Gruppe  Oppmenn   Trenere   

Senior  Jan Fredrik Tveten  
  

  

Junior treningsgruppe  Arne Norrud / Andre Hellum 

  
Jonas Croff  
Borgar Norrud  
Mina Elise Gunneriussen  

Hovedlandsrenn  
(2001 og 2002)  

Hedda Frivold  Geir Thoresen  
Jon Andersen  
Herman Tveten  
Trym Overeide  

Renntreningsgruppe  
(2003-2005)  

Oppmenn (2003-2005)  Eirik Bergo  
Martin Berg Remo  

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  
Paal Berg  
Gunnar Haugen  
Bodil Nordenström  
Frank Almås  
Frode Strisland  
Thomas Engen  
Øystein Undseth  

2005  Elisabeth Ludahl  
  

Øystein Grande  
Christina Stusvik-Eide  
Morten Welo  
Knut Hågensen  
Lars Thurmann-Moe  
Dag Jean Hansen  
Hege Røttingen  
Lars Røise  

2006  Rikke Cloetta Øverland  Knut-Magnar Aanestad  
Christin Løken  
Ragnar Jacobsen  
Gjertrud Aanestad  
Torfinn Jonassen  
Fredrik Brandt-Rasmussen 
Kenneth Pettersen  
Are Duus Carlsen  
Jørn Bjerkvoll  
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Harald Axelsen  
Pål Gjelseth  
Stephan von der Lippe       

2007  Erlend Sjøberg  Bjørn Evert Kristiansen  
Ruth Dokken  
Samira Lekhal  
Gunnar Østby  
Anne-Birgitte Wedum  
Oda Thune  
Isabelle Digre  
Geir Kaasa  
Sindre Brurok  
Janicke Sæle-Nilsen  
Dag Sæle-Nilsen  
Sigrid Sørbye  
Sissel Svestad  
Tone Lindløv Sand  
Trude Larsstad  
Christian Knoph  

2008  Siri Koller Tufte  Trude Wenaas  
Runar Thorsrud  
Carsten Mo  
Ragnhild Berling Grande  
Siri Koller Tufte  
Unn Duus Carlsen  
Carl Mo  
Andres Diez  
Erik Sletten  
Elin Guntvedt  
Torun Christine Løberg  
Aina Stomperud  
Marit Myren  

2009  Mia Stoknes  Geir Kaasa  
Kristin Krogvold  
Mette Syrstad  
Stephan von der Lippe  
Marianne Bay  
Kristina Løvenskiold  
Sigrid Melander Vie  
Kjell-Werner Digre  
Anne Gullhagen Larsen  
Cecillie Kleppe  
Morten Schau  
Marius Alfredsen  
Njål Engløk  
Morten Brinchman  
Janicke Sæle-Nilsen  
Tonje Hallan Kristiansen  

Foreldretrener    Tor-Egil Sand  

Superveteraner  Dag Lindbäck-Larsen    
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GRUPPENE SESONGEN 2016/2017 
 
2.1 2009-ÅRGANGEN 

 

2009 Gruppen er en stor gjeng med ca. 60-
80 barn på hver trening. Barna tilhører ulike 
skolekretser; fortrinnsvis Bogstad, 
Lysejordet, Smestad og Huseby.   
 

Kommunikasjon  
Foreldregruppen   
Vi har kun benyttet Facebook (Røa 
Langrenn 2009) dette året da vi ikke har alle 
registrerte epostadresser. Dette fungerer 
bra og vi er pt. 142 medlemmer i gruppen. 
Her legger vi ut info om kommende treningsøkter, påminnelser om klær & utstyr, info om kommende 
aktiviteter og renn samt dugnadsinnkallinger. 
  
Trenergruppen  
Vi benytter først og fremst egen FB gruppe for trenerteamet (Trenergruppen -Røa Langrenn 2009) i 
tillegg til eposter ved behov. FB gruppen fungerer meget bra og er et godt hjelpemiddel for å sikre 
trenerressurser til enhver tid samt planlegge økter. 
  
Trenergruppen  
Vi er en gjeng på 15 hjelpetrenere på listen og vi varierer et sted fra 10-15 trenere hver økt. Gruppen 
fungerer godt med stor takhøyde slik at innspill og ideer samt justeringer kan tas fortløpende. Geir 
kjører en relativt stram gjennomføring på økt, men sikrer god respekt innad i trenergruppen og ifht. 
barna.   
  
Øktgjennomføring  
  
Barmark:  
Mandager kl. 18:30-19:30, oppmøte ved start/mål Sørkedalen.  
Barna ble delt inn i grupper og øktene startet med bli-kjent øvelser. Deretter stasjonsøkter med fokus 
på lek, kondisjon, balanse og styrke.  Barmarksperioden ble lang i år og det var tydelige glade barn da 
snøen endelig kom og vi kunne flytte oss til Sørkedalen.  
  
Skiøkter:  
Mandager kl. 18:30-19:30, oppmøte ved start/mål 
Sørkedalen.  
  
Vi deler barna som regel i 4 grupper og kjører stasjonsøkter. 
Hittil har vi hatt ulike stasjoner over noen uker med gjerne 
faste trenere for hver stasjon. På denne måten blir 
trenere og barna godt kjent med øvelsene og 
gjennomføringen har blitt bedre og bedre for hver gang. 
Dette gjør det selvsagt utfordrende å bli kjent med barna da 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577590809093499&set=pcb.1909739805922111&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577590819093498&set=pcb.1909739805922111&type=3
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det er store grupper. Vi oppfordrer til vest med navn og at trenere benytter fornavn gjennom økta.   
 
Typisk inndeling av økter:  

• Skileik (Hopp, hauk & due, nappe hale etc.)  

• Stafetter   

• Skitur  

• Teknikk  
 
Vi har fokusert mest på klassisk denne vinteren og forsøker å lære barna balanse og det å skli på ski. 
Det er relativt stor spredning i skiferdigheter i gruppen og skøyting er derfor mer utfordrende for 
mange. Men det er topp stemning på trening og det er en lærevillig gruppe!  
  
Deltagelse skirenn og samlinger  
Vi har oppfordret til skirenn, men det er kun de mest ivrige og gjerne de med eldre søsken som har 
stått på startstreken i år. De har dog hatt en veldig god opplevelse! På Klubbmesterskapet var 
vi den aller største gruppen med hele 75 2009-barn i mål. Fra neste år vil vi være enda tydeligere 
på å oppfordre til skirenn og Naborunden som lavterskelrenn er en god rennstart for mange. 
 
Sosialt  
Vi vil arrangere en hyggelig sesongavslutning for 2009 gruppen etter ifbm. siste trening. Vi vil legge 
mer vekt på sosiale arrangement fremover.  
  
Takk for samarbeidet i 2016/2017; vi gleder oss til fortsettelsen!  
 
2.2 2008-GRUPPEN 

Vårt teamrop er: Vi er Røa, vi er flotte, vi er Røa 2008.  Det er 54 aktive medlemmer i gruppen, 29 
jenter og 25 gutter. Det er ca. det samme som i fjor. Noen har sluttet og noen nye har kommer til. 
Barna viser glede på hver trening, de er rause med smil og de mestrer de oppgaver vi trenerne gir 
dem. De er ekte Røa-barn som lever opp til klubbens verdigrunnlag om glede, mestring og raushet. 
 
Trenerteam 
Vi har en god trenergruppe for 2008 kullet, med god oppslutning på alle treninger som gjør at vi har 
en god dekning av voksne per barn. 
Totalt har vi 15 trenere for gruppen hvorav en er oppmann og to deler hovedansvaret hhv for 
barmark og skitrening.  
Mange av trenerne har erfaring fra barneidrett og en del har også drevet med langrenn selv så vi har  
god bredde og kompetanse i trenerteamet.  
Ingen av trenerne har utdanning utover Trener 1 kurs. 
 
Barmarkstrening 
2008 kullet hadde treninger på Bogstad  skole mandager fra 1830 til 1930 fra uke 41 og ut 2016. Vi 
har i år som i fjor vært litt over 50 barn på trening. På barmarkstreningene fokuserte vi på 
basistrening som balanse, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet gjennom varierte stasjonsbaserte 
leker. Dette fungerte godt og barna var engasjert og motivert på treningene. Hovedmålet var at 
barna skulle ha det gøy på trening og få mestringsfølelse.   
 
 



 
 
 
Glede – Mestring – Raushet 
 

 
       
      Side 10 av 44 

 
 

Skitrening 
Etter nyttår startet skitreningene i Sørkedalen og oppmøtet har vært veldig bra. Vi har ikke opplevd 
noe frafall gjennom vinteren. 
 
Vår største utfordring i forhold til skitreninger i år har vært antall treninger. Naborunde og 
klubbmesterskap har gjort at vi har mistet 4 treninger gjennom vinteren. Vi har forsøkt en 
ekstratrening på torsdag, men det er bare ca 25% av barna som har mulighet til å stille på grunn av 
andre aktiviteter. 
 
En utfordring vi kan gjøre mindre med er snøforholdene. Vi har i vinter ikke hatt oppkjørt skileik 
område. For de yngste gruppene er dette et stort savn og senker kvaliteten og motivasjonen på 
treningen for barna. Det er ikke i tvil om at skileik er viktig for de yngre for å trene opp 
basisferdigheter på ski og øke trygghet gjennom lek. Det har derfor vært et stort savn for oss å ikke 
ha et slikt område tilgjengelig i vinter. 
 
Selv om det har vært mangel på skileik har vi gjennomført gode økter på ski gjennom vinteren og 
benyttet de områder som vi har hatt tilgjengelig og tilbakemelding fra barna underveis er gode. Mye 
av årsaken til dette er motiverte og gode trenere som gjør at humøret alltid er på topp, og gjennom 
bruk av kreativitet og variasjon på poster så føler vi selv at kvaliteten har vært bra. 
Vi har sett en stor stigning i mestringen hos barna og selv om det er stort sprik i utviklingen så 
mestrer nå alle lek og basis. 
 
Samlinger 
2008 gruppen har deltatt på Beitosamlingen i høst og på skisamlingen på Skeikampen. Neste år håper 
vi å få med noen flere, da samlinger er veldig gøy og sosialt. Det er her barna, trenerne og foreldrene 
blir kjent og kan skape et fellesskap. 
Vi gjennomførte også en flott lokalsamling på Røabanen med en økt ute og en økt inne i hallen. Det 
er noe vi kommer til å legge opp til også neste år. 
 
Renn 
Det har vært veldig gledelig å se at nesten alle barna som deltar på skitreningene er med på 
Naborunden. 55 2008-barn fra Røa stilte til start på de tre rennene. I tillegg har 15-20 barn deltatt på 
andre renn i og utenfor kretsen. Vi har ikke oversikt over hvor mange som har gått 10 renn eller mer, 
men 10-rennspremie har vært en motivasjon for flere av barna i år.  
På Holmenkollen Skifestival sin stafett i januar stilte vi hele 8 lag. Det var svært moro og det hele ble 
toppet med after-ski for barna. Vi stilte også 3 lag på Rustadstafetten og nå til helgen deltar vi med 
noen lag på Fossumstafetten.  
På flere av rennhelgene har det blitt invitert til after-ski hjemme hos noen av barna slik at de kan bli 
bedre kjent. Dette vil vi også fremover legge opp til da dette er med på å skape et godt miljø i 
gruppen. 
 
Smørekurs 
I januar satte vi opp et smørekurs for nybegynnere. Her kom 8-10 nysgjerrige og lærevillige foreldre. 
Gode skiopplevelser kommer helst med gode ski så vi kommer også til å tilby smørekurs til foreldrene 
neste år. 
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2.3 2007-GRUPPEN 

Røa Langrenn 2007 startet sesongen i høst med nesten 90 barn. Det var jevnt antall barn som møtte 
opp utover høsten og mange deltok på Klubbmesterskapet i terrengløp. Ca 30 barn deltok også på 
Skeikampen skisamling i starten av desember. Opplegget på Bogstad skole fungerte godt å 
Hovedtrener med ca 16 hjelpetrenere har gjort en formidabel jobb. Vi hadde en nærsamling på 
Bogstad skole en søndag I November som var veldig populær.  
 
Oppstart trening på ski var i uke 1 på nyåret. Tildelt området i Sørkedalen er for lite ift 90 unger. De 
begynner også og bli såpass store at hvis like mange fortsetter er vi nødt til å dele opp gruppen tror 
jeg. Det blir for mye samlebånd og for lite personlig oppfølging. Prepareringen i Sørkedalen er ikke 
veldig imponerende ift våre treninger, spesielt mtp at vi sitter vakter.  
 
Fra oppmannssiden har det gått greit. Frivillige til dugnader har fungert overraskende bra. Systemet 
med hjemmeside og Facebookside fungerer utmerket. 
 
Vi vil nok måtte endre litt på opplegget neste år hvis vi ønsker beholde de ivrigste. Syntes 
erfaringsutveksling i klubbhuset var bra, men vi brøt av før vi fikk konkretisert noe og da ga det lite. 
Hvis vi skal møtes slik bør det diskuteres færre punkter slik at vi faktisk får noe konkret på bordet.  
 
Ellers en finfin sesong og super avslutning. Vi møtes i 2007-gruppa etter sommerferien for å 
planlegge høsten med de potensielle endringene vi må gjøre.  
 
2.4 2006-GRUPPEN 

2006 er også i år en stor gruppe ivrige og glade barn. Det er i løpet av sesongen utrolig givende å 
oppleve det tette samholdet barna bygger seg imellom og hvilke store tak som blir tatt i skisporet. 
Alle har hatt en fantastisk fremgang og barna er blitt skiløpere. Best av alt er det gode humøret og all 
moro som blir skapt på alle treningene, rennene og samlingen.  
 

Treninger  
Vi startet barmarksesongen offisielt rett etter høstferien og kunne med glede telle 60 barn i gruppen. 
Like mange jenter som gutter! Vi forflyttet oss ned i Mærradalen hver mandag og hadde 
stasjonsgruppetrening og fikk på samme tid øvd på litt lengre løpeturer både til og fra 
treningsområdet. For å bryte litt opp i de vante rutinene hadde vi i år en spesial-variant av 
mandagstreningene med jevne mellomrom med andre øvelser på andre steder. Det var veldig 
vellykket og gøy med variasjon for både barna og trenerne. Nytt av året kunne vi introdusere 
onsdager på timeplanen med styrketrening i gymsal på Lysejordet skole. En fin gjeng stilte hver 
eneste onsdag og styrke- og balanseøvelser var i fokus. Torsdager er blitt en fast rulleskidag med mye 
gøy og lek i skolegården på Bogstad skole.  

 
Vintersesongen med ski på bena tok form i januar og vi fikk etter hvert innviet vårt nye område i 
Sørkedalen. Sesongen føles i år kort og med mange andre aktiviteter på mandager har vi ikke gått oss 
lei av den nye sløyfa enda. Vi har etablert torsdager som treningsdag nr. to og det er en god fast 
gruppe som stiller to ganger i uken gjennom hele vinteren. Lek, hurtighet, teknikk og turer fra 
Skansebakken og selvfølgelig renn gjør det meget synlig at godt miljø og stor treningsvilje gir flott 
fremgang.                                                   
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Samlinger 
Det er allerede etablert faste samlinger i gruppa i tillegg til 
Røas høstsamling på Beitostølen og skisamling på 
Skeikampen. Som en oppstart til barmarksesongen hadde 
vi den årlig endags barmarksamling på Sletta. Det er en 
lavterskel samling som samler oss sosialt med lek og 
trening inn i sesongens arbeidsoppgaver. Torsbysamling 
debuterte gruppa med i forrige sesong og i år var det igjen 
stor deltagelse og supergøy at så mange fikk prøvd skia så 
tidlig. Vi hadde godt i minne en nydelig samling til 
Kobberhaugen fra forrige sesong. Det ble Kobberhaugstur 
i år også selv om den ble gått uten ski på bena. Det sosiale 
aspektet er vel så viktig og la igjen en god styrke i 
gruppen hos barna og foreldrene. I år er det tredje 
sesongen vi avslutter med Budor samling og vi gleder oss 
til langturer og langrenncross i snøfylte fjell og løyper.  
 
Renn  

Det er gøy å gå renn! Det er et budskap vi etablerer 
sammen med barn og foreldre og noe vi har fokusert på 
denne sesongen. Afterski og det sosiale som skjer på 
arenaen før og etter de to km som blir gått, er det 
viktigste for barna. Der skapes samhold og 
gruppetilhørighet. Også i år har 2006 gruppen vært så 
privilegerte at alle som trener også går Naborunden – 
hele 60 barn! Renndeltagelsen ellers er også svært god 
både hos jentene og guttene. Vi setter vårt preg på 
mange av rennene i Oslo-regionen. Vi hadde også mange 
lag med på mix stafett i Holmenkollen og mange oppnår 
10-renns premien. Det ble også laget skifest på 
klubbhuset etter Oslo skifestival for hele gjengen med 
både barn og foreldre. Veldig bra!  

 
Oppsummering  

Røa Langrenn 2006 er en stabil gjeng som utvikler seg godt og skigleden er stor hos barna, foreldrene 
og trenerne. Trenerteamet er svært godt og stabilt og alle trenerne er fantastiske motivatorer for 
både barn og foreldre. Et eget smørekurs ble avholdt i løpet av sesongen for foreldre og resulterer 
selvfølgelig i enda gladere barn med enda bedre gli og feste.  

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.    
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2.5 2005-GRUPPEN 

Røa skiklubb årskull 2005 har rundt 30 barn, to hovedtrenere og seks hjelpetrenere.  
Vi har aktiviteter året rundt, med størst vekt på det sosiale og å skape et godt og hyggelig miljø.  

 

 
Sommer og høsthalvåret er det barmarkstrening, triathlon, lek og rulleski. Vi rakk også en tur til 
Beitostølen, aktivitetshelg til Numedal, med crawle-trening, klatretrening, løping i skogen, styrke og 
ballspill i hall og afrikansk dans. Mens vi ventet på snøen dro vi til Torsby skitunnel i Sverige, trente 
styrke inne og fikk også testet litt kanonball, aerobics, yoga og annet.  
Innimellom har det vært pizza og bollekvelder hjemme hos ulike familier- takk til alle som har åpnet 
hjemmene sine og bidratt på ulike vis! 
 

 

 
Barmarkstrening i Hestehagan med eget utstyr på plass gjorde susen. Her dro vi bildekk, hadde 
elghufs og spretten skigang i vakre omgivelser.  
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Terrengløp i Sørkedalen, Oslos Bratteste og rulleskiløp 
var vi også godt representert på. 
 
Da lot vente på seg dro vi til Skeikampen på 
skisamling, til lange, flotte skiturer, ski-leik og 
humpeløype og sosiale aktiviteter. Vi fikk også til 
skøyteturer og andre utendørs aktiviteter 
Da snøen endelig kom, var 2005-gjengen i topp form 
til renn-sesongen startet, med rekordstor deltakelse 
på naborunden og andre renn rundt i omegn. Endelig 
kunne vi også delta på selveste ungdomsbirken- det 
var stor stas! 
 
Som dere ser av bildene har vi hatt det mye moro 
gjennom året. Tusen takk til hovedtrenere Christina 
Stusvik-Eide og Øystein Grande for flott 
treningsopplegg, og  til Elisabeth Ludahl for en helt uunnværlig oppmann-jobb! Og ikke minst til 
hjelpetrenerene, alle barna og foreldre som hver og en bidrar til at Røa Skiklubb er en helt fantastisk 
klubb å være i og samle gode minner. 
 
2.6 2004-GRUPPEN 

Vi har denne sesongen hatt litt færre barn enn de foregående årene 
på trening. Dog har det vært meget god innsats og oppmøte fra de 
29 barna vi har hatt i gruppen og de aller fleste har også deltatt på 
mange skirenn gjennom sesongen..  
 
Trenerteam 
Gruppen har fortsatt et bra og stabilt trenerteam med 2 
hovedtrenere og 5 hjelpetrenere der alle har vært med over flere år.  
 
Treningene:  
Det har vært størst trykk på mandagstreningene, helt fra tidlig start med barmark allerede i august. 
Barmark hadde i høst et snitt på ca.20 på teningene, mens vi fra vi startet opp med ski på mandager i 
snitt har hatt ca 25 på trening. Vi har denne sesongen også hatt fast enten onsdags eller 
torsdagstrening, i tillegg til renntreninger sammen med andre årskull (ons. El. torsdag) både på 
barmark og ski. Det har i snitt vært ca. 25 på treninger i egen regi i vinter. Mens ca. 18 i tillegg har 
gått på renntreningene.  
 
Gruppen har fortsatt stor bredde og noe nivåforskjell spesielt på 
mandagstreningene. Vi har sett god utvikling på veldig mange ut i fra 
ulike nivåer gjennom året.  
 
Barmark 
Vi startet opp med barmarkstreninger igjen rett etter skolestart, og 
med godt oppmøte både på løpeturer i nærområdet – oppmøte 
Lysejordet Rema, Bogstad/Hestehagan og rulleskitreninger på 
Fornebu. Vi kjørte 2 treninger store deler av høsten mandag og 
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torsdag, hvorav da en med rulleski.  
 
Barmarkstreningen har fungert bra med et solid trenerteam og et 
godt strukturert 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 i Røahallen onsdager etter høstferien:  
Styrke og kondis , med 15-20 barn hver onsdag. Også i  år valgte vi å starte treningene med 
oppvarming ute før vi gikk inn i salen og fortsatte.  Dette fungerte fint, mer stabile innetreninger når 
vi i år kunne benytte Røahallen istedenfor Lysejordet skole. 
 
Renntreninger barmark torsdager:  
Fra september av ble det også kjørt barmarks-renntreninger på torsdager med variasjon mellom 
løping og rulleski.  
 
I tillegg til barmarkstrening har vi gjennom høsten hatt noen langturer på søndager. Det har vært et 
litt variabelt oppmøte fra 2 til 20 barn med foreldre som har stilt opp for en hyggelig og rolig løpetur i 
skogen. Årsaken er nok primært et stort aktivitetsnivå med andre sporter og reiser i helgen.  
 
Skitrening 
Når endelig skiføret kom har det vært gjennomført to treninger i uken. Mandager og onsdager eller 
torsdager. I år har vi variert med oppmøte Sørkedalen/ Holmenkollen / Skansebakken både på 
mandager og onsdager/torsdager.  Treningene gjennomføres fortsatt med et stasjonsbasert 
lekbasert opplegg/nivåinndeling 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 
enda et knepp, og vi fokuserer litt mer på teknikk og lurer inn noen intervalldrag underveis.  
 
Vi fikk også til en trening på alpinski i Wyller når sesongen var på hell i begynnelsen av april – 
kjempegøy! 
 
Samlinger & arrangement 

 
Egne jente & guttesamlinger for Røa og naboklubber 13. juni 2016 
Som en opptakt til høstsesongen arrangerte vi egne jente og 
guttesamlinger henholdsvis i Holmenkollen og i Hestehagan denne 
helgen, og det ble vellykkede arrangement med allsidige aktiviteter 
og meget gode tilbakemeldinger fra våre naboklubber.   
 
Beitostølen samling 02-04. september 2016 
Felles samling på Beitostølen for andre gang. Større 2004 gruppe 
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denne gang, og en fin-fin samling med både Tuftepark, løping i nærområdet, tur til Bitihorn via 
Båtskaret samt løpetur til Mugnetind på søndag. Også tid til litt sosial ”bilkjøring i alpinbakken” m.m. 
mellom øktene – en bra familiesamling.  
 
Stavern 23-25. september 2016 
For andre året på rad har vi arrangert en vellykket samling i 
Stavern. En sprek gjeng på 22 med stort og smått dro til 
Stavern fredag ettermiddag for et fantastisk opplegg på 
Fredtun Folkehøgskole. Vi nevner løpetur langs kyststien med 
badepause, yoga, kickboxing, stafetter, lek, rulleski, røa 
konkurranse, volleyball mot skoleungdommene og bytur med 
is og pokemon! Veldig hyggelig og sosialt arrangement 
samtidig som vi hadde treningen i fokus.  
 
Kretssamling for 13. og 14 åringer Bogstad Skole 22. oktober 
Lørdag 22. oktober arrangerte Røa nok en gang en strålende samling for kretsens 13. og 14. årige 
håpefulle med base på Bogstad skole (vi klarte det i år også til tross for kamp om plassen sammen 
med korpsdeltagere – neste år er allerede reservert ☺). Hovedmålet for samlingen er å bli kjent på 
tvers av klubbene. Nesten 200 barn fra hele kretsen deltok. Det ble kjørt 2 økter, først en økt med 
styrkeøvelser og lagkonkurranse i Hestehagan, etterfulgt av pause og lunsj, og en andre økt 
bestående av “Røaøkten” i Hestehagan og deretter et stafettopplegg ved skolen. Et vellykket Røa 
arrangement med mye godt humør til tross for litt gråvær.  
 
Gøteborg Skidome & Liseberg 04-06 november 2016 
Denne sesongen byttet vi ut Torsby med Gøteborg og skidomen 
der. Ironien ville det slik at det første ordentlige snøfallet i Oslo 
kom akkurat den helgen, men det gjorde ikke oppholdet 
mindre vellykket av den grunn. Skidomen hadde bedre plass for 
instruksjon og gruppeaktiviteter enn i Torsby. Hele 35 personer 
med stort og smått fra 2004 gruppen på et 2 døgns opphold i 
Gøteborg. Vi overnattet på Vandrehjemmet i Lisebergbyen. Vi 
fikk 1 økt i skidomen fredag kveld, 2 på lørdag, og jammen ble 
det ikke en på søndag morgen (byttet ut med løpetur ute grunnet slaps og ustabilt vær) før vi fikk 
med oss en skremmende og veldig gøy Halloween ettermiddag i Liseberg. 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 4/5 felles økter. Lørdag kveld opptrådte vi med Røas svar på Markus 
& Martinius alias Eirik og sindre, og fantastisk dans/koring av resten av gruppen.  
 
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.  
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Buypass cup:  
Naborunden ble byttet ut med Buypass cup i år. Cupen bestod totalt av 9 renn – i.o.m. at Kollmila 
dessverre ble avlyst grunnet snømangel. Totalt deltok 6 jenter og 16 gutter i denne cupen og vi 2 
pallplasseringer med Oda på 3. plass og Noah på 2. plass sammenlagt. Vi fikk også ellers mange veldig 
gode plasseringer både hos jentene og guttene!  

 
 
Andre renn:  
Det har også vært jevn, god deltagelse på andre renn, og mange topp 10 plasseringer både hos 
jentene og guttene.  Vi har en mindre total gruppe i år, men antallet deltagere på renn har likevel 
vært stort, med trofast oppmøte. Like mange stafettlag er stilt i år som i fjor! Her vil man også 
fortsatt kunne se litt nivåforskjeller, noe som er helt naturlig – og 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 som i fjor, mange gode 
plasseringer til tross for at vi stiller som yngst i mix 13-14 års klasse. Bedre sjans på 
pallplasser til neste år.  

• Rustadstafetten: Det er alltid gøy å være tilskuer på Rustadstafetten, vi stilte i år som i fjor 
med 6 lag, totalt 18 glade Røa 2004 barn. 5 plass på jentene og 6 plass på gutta – i mix 13-14 
års klasse – lover bra for neste år 

• Ungdommens Holmenkollrenn 18 & 19. februar Vi utmerket oss med gode plasseringer 
både på klassisk og fristil på det som vel er det nærmeste vi kan komme et NM for 13 og 14 
åringer. 13 års klassen fra Røa slo godt fra seg, og vi hadde høy rangering i lagkonkurransen 
til tross for meget liten deltagelse fra 14 års klassen. Heia Røa!  

• Ungdomsbirken 12. mars 2017:  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; 10. plass i i gutteklassen og 19. plass i jenteklassen – Hurra for alle sprekinger!  

  
10 rennspremie: Hele 22 av 29 barn nådde dette målet denne sesongen noe som tyder på at vi 
fortsatt holder god stand!  
 
Sosialt 
Kjempefin gjeng, og vi ser at barna har det gøy sammen og begynner å bli godt kjent på tvers av 
skolekretsene. Vi avsluttet høstsesongen med bolle og kakao på Frognerseteren, og det har vært 
sosiale samlinger hjemme hos både jenter og gutter etter enkelte renn.   
 
Sesongen ble avsluttet med en “studietur” til Østkanten med Bowling og pizza på Veitvet Bowling 6. 
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. 
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2.7 2003-GRUPPEN 

 
Trenerteam  
Vi har hatt et stabilt trenerteam gjennom hele sesongen. Bente og Magnus har hatt hovedansvaret, 
men Frode, Nils, Christian og 
Tormod har også vært svært 
bidragsytende. På oppmannsiden 
har Torstein kommet til for å 
avlaste Øystein. Vi har i år kjørt to 
parallelle spor, med en renngruppe 
og en turgruppe. Magnus og Bente 
har hatt særlig ansvar for 
renngruppen, mens Nils og Øystein 
er hovedansvarlige for turgruppa.  
Mesteparten av treningene er gjort 
sammen, men turgruppa har hatt 
mange fine turer mens resten av 
gjengen har gått renn i helgene. Vi 
har hatt stor glede av 
renntreningene med Eirik og 
Martin. 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 mai. 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 i tillegg til helger, 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. Ungdommene er nå generelt i ganske god form gjennom hele året, og dette gjør det lettere 
å gjennomføre treningene samlet enn tidligere. 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, 
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 bevegelighet og koordinasjon. Oppmøte på 
barmark har ligget mellom 20 og 25, 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  
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Vi har trent mandager, onsdager og torsdager. Onsdager har vært renntrening med Eirik og Martin, 
mens trenerteamet har hatt ansvaret for mandager og torsdager. Generelt har vi hatt mange rolige 
turer på de mandagene hvor utøverne har gått renn i helgen. På torsdager har fokuset vært teknikk 
og hutighet. De hardeste intervalløktene har vært kjørt på renntreningen, men de ukene hvor 
renntreningen har fokusert på teknikk har vi kjørt intervaler på torsdager. Intervalene er blitt kjørt 
både som tradisjonell interval og som stafetter og lek. Vi har benyttet Sørkedalen, Kollen og 
Frognerseteren. Vi trenere er veldig fornøyd med gruppen. Alle er gode 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  

• Klubbsamling på Beito med godt oppmøte. 20 stk til Rasletind i kjempevær. 

• Kretssamling på skuggen i Oktober. Veldig vellykket Røa arrangement 

• Torsby i November. Stort fremmøte, 4 økter og mye pizza og godis. 

• Treningssamling på Trysil i November. Bra 
oppmøte, flotte forhold, 4 økter. Mer pizza 

• Jentesamling med Njård på Sjusjøen i 
November. Fantastiske forhold En skikkelig 
langtur 40 km og bra stemning på hytta til Alma 
Rø. 

• Skei i Desember. Bra oppmøte og 4 gode økter. 

• Overnattingstur i Nordmarka i februar. 
Turgruppa dro tidlig på dagen, renngruppa kom 
opp etter Rossignolrennet. Felles tur hjem på 
Søndag med sekk og i smale spor. Veldig gøy. 

• Ungdomsbirken i mars. Mange startende, mange fine resultater og noen skader etter kraftige 
fall. 

• Trollskimaraton i April. Sesongavslutning. 40 stk med barn og voksne på samme hytte. 
Strålende vær, fantastisk mat og en verdig avslutning på sesongen. 

 
Renn  
Det er mange 2003 barn på renn, og det er bra. Vi var største klubb i 14årsklassen i Buypass cup. Ca 

15 fikk 10rennspremie. Renngruppa er nå godt kjent 
med løperne fra andre klubber, og har et bredt godt 
nettverk av langrennsløpere fra Oslo. Dette er veldig 
hyggelig. Resultatmessig har det vært mange som 
har hatt stor fremgang, og vi hadde 3 av 6 medaljer i 
KM klassisk. Videre ble jentene nr 2 i stafetten i Oslo 
skifestival, slått med knappest mulig margin av Lyn 
etter å ha ledet nesten hele veien. Vi har 2 på pallen 
sammenlagt i Buypass cup, og seier i gutteklassen i 
Njårdrennet. I tillegg har hele 4 stykker vært på 
pallen i kretsrenn. Det er også verdt å nevne at 
differansene fra de som ikke når helt opp til de 
beste er mindre enn noen gang, og at alle utøverne 
går svært fort på ski.  
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2.8 2002-GRUPPEN 

Våren 2016 sto 2002 gruppa foran et veiskille. Pål Solberg og Margrethe Meo takket av etter 
mangeårig flott trenerjobb. Enkelte løpere var klar for videre satsing (Anders, Filip, Hedvig og 
Magnus), og gikk inn i Hovedlandsrenn(HL)-gruppa sammen med 2001-løperne. De fleste løperne ga 
uttrykk for at de ønsket å fortsette langrennstreningen, men at de ikke ønsket å satse på renn. Røas 
trenersjef Øystein Grande engasjerte seg, og han arrangerte møte med løperne og foreldre for å 
finne ut hva slags tilbud Røa kunne gi. Det endte med at Morten Welo gikk inn som oppmann med 
Ketil Lunde som trener. I tillegg fikk vi med juniorløperne Tonje Rognerud Bøe og Karoline Wangen 
Eriksen på trenersiden. Høsten gikk med til barmarkstrening der Tonje og Karoline ledet 
intervalltrening mandager, mens Ketil og Morten delte på å lede langkjøring torsdagene. I tillegg 
benyttet en del løpere tilbud fra HL-gruppa om å være med på styrketrening onsdager. Flere løpere 
ble med på Røa-samlingen på Skeikampen før jul der det som vanlig var gode forhold og bra 
stemning. Etter at snøen kom har vi hatt tilsvarende opplegg på ski mandager og torsdager. 
Totalt  8 løpere har vært med (Helene, Julie, Martine, Oda, Simen, Synne, Thea og Victoria). Sesongen 
håper vi å avslutte med helgetur til Mortens nye hytte på Hafjell.  
  
Vi synes det er positivt at Røa har lagt til rette et opplegg også for de som ikke har ambisjoner om å 
bli verdensmestre i langrenn, men som ønsker å drive langrenn som mosjonsidrett sammen med 
gode venner.   
 
2.9 HL-GRUPPEN (2001 OG 2002) 

HL gruppen har denne sesongen bestått av 2001 og 2002.  Treningsgruppa ble startet opp 
med Kickoff for alle i 2002 og 2001 våren 2015. 
2001-gruppen er fortsatt en stabil gruppe med svært lite frafall, denne sesongen teller gruppen 15 
aktive hvor av 9 jenter og 6 gutter.   
 

Vi har også i år hatt barn fra Sørkedalen IL og Vestre Aker som har trent med oss av og til, samt at vi 
bodde sammen på HL. 

 
BARMARK  
Vi startet med løpeturer og rulleskitrening ved skolestart i august. Det har vært et tilbud med 3 
treninger i uken, mandagstreningene med oppmøte på Bogstad Skole ble avholdt på i 
Hestehagen/Skuggenjordet. Det har vekslet mellom stasjonsbasert trening,  stafetter/intervaller, 
eller rolig langtur løp. I løpet av barmarksesongen har vi gjennomført 3 ”bomveistester” fra 
Midtstuen.  
 
På tirsdager har det vært oppfordret til egentrening.  
Onsdagene har det vært innetrening i Røahallen, som ble gjennomført som sirkeltreninger med 
fokus på styrke. Dette er svært populære treninger med veldig bra oppmøte, treningene ble avsluttet 
til jul. 
 
Torsdagene har det stort sett vært rulleski på programmet, treningen har blitt gjennomført i 
Holmenkollen, eller inn og ut Sørkedalen. 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 med foreldre har deltatt jevnlig på dette, hyggelig, sosialt og fin trening. 
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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 +/- 15stk 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.  
 
SOSIALE SAMLINGER  
Høsten startet felles Røa samling på Beito første helgen i september hvor 18 stk deltok. Vi hadde 2 
fine dager med trening, og søndagen hadde vi en super løpetur i fantastisk sol til Mugnetind 
1738 moh med en litt innpåsliten og sprek ”geiteflokk” som følge!  
 

Tradisjonen tro hadde vi barmarksamling på 
Skeikampen i september, hvor 15 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 tradisjonell myrintervall på 
søndagen. 
 
Det har vært flere samlinger gjennom Oslo Skikrets 

som alle har delatt på, blant annet barmark i Stokke og skisamling på Nordeseter.  
 
Høydepunktet i år har vært tur til Ramsau i høstferien, 
turen var booket og bestilt et år før! Totalt 24 stk reiste 
hvor av 14 barn, samt 2 søsken og resten foreldre. Vi 
bodde rett ved gondolen på 1750 moh. Breen vi gikk på lå 
på 3000 moh, Vi hadde 4 dager på bre, log øpeturer i 
fantastiske omgivelser. . Det var mye vær (snødde tett og 
tåke) men det la ingen stopper for turen og siste dagen fikk 
vi sett fjellene! Turen ble delvis dekket gjennom dugnad 
som barna hadde gjennomført før avreise. 
 
Alle barna i gruppen deltok også på Røas tradisjonelle 
skisamling på Skei.  
 
RENN  
Hele gruppen har jevnlig gått renn og vært med på Oslo Sportslager cup og alle har gått mer enn 10 
renn. 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 på rennfronten var HL (Hovedlandsrennet i Tolga ) hvor 14 stk barn deltok (12 
fra 2001 og 2 fra 2002). I tillegg var 13 foreldre med som støtteapparat, trenere og smørere. En super 
opplevelse og i tillegg fikk vi også noen fantastiske resultater! Fredag stod 5 km og 7,5 km (for G16) 
skøyting på programmet - og Røa fikk to meget sterke 4 plasser; Nora Andersen i J16 og Filip Meo i 

G15! Lørdag var det sprint og skicross på programmet. June og Nora kom til kvartfinalen på sprinten, 
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alle de andre gjennomførte en bra og morsom skicross - Her kom Mille på 11.plass og Jonas og 
Sondre på delt 12.plass 
 
Søndag var det stafett og man representerer Oslo Skikrets. Nora gikk på 2.laget til Oslo skikrets og 
gikk inn til en sterk 4 plass av 78 jentelag, Sondre gikk på 2.laget til Oslo skikrets og gikk inn til en 
sterk 5.plass av 118 guttelag - og 2.laget slo 1.laget! 
 
4 av jentene fikk gleden av å gå NM stafett for Røa på Lygna - stor stas! 
14 stk deltok på Ungdomsbirken.  
 
2.10 JUNIOR 

  
Røa langrenn har denne sesongen  hatt et særlig fokus på å gi juniorgruppen et løft i forhold til fokus, 
opplegg og profesjonell støtte. Før sesongstart rekrutterte vi fast en hovedtrener for gruppen, Jonas 
Croff, og fikk også inn trenerstøtte fra Borgar Norrud og Mina Elise Stenshorne Guneriussen. Vi har 
også hatt støtte fra Marius Eriksen for den gruppen som ønsker å trene, men ikke gå så mange renn. 
 

 
Sesongen startet opp tidlig i mai med det nye trenerteamet. Juniorgruppa har bestått av rundt 24 
juniorer, i tillegg til et par seniorer som alle har deltatt underveis i sesongen. Deltakelsen på treninger 
har variert noe underveis, men man har jevnt over vært opp mot 15-17 stk. på 
treningene. Sesongforberedelsene har bestått av ukentlige treninger og samlinger.  
 
Treningene, 3 regelmessige treninger i uka, har hatt ett allsidig fokus fra tidlig på høsten med rulleski, 
sykling, løp i myr og trening i bakker med staver. Vi har jobbet mye med teknikk og kapasiteten 
gjennom hele sesongen. Kapasiteten til utøverne har jevnlig blitt testet nøye med ulike testløp på 
beina og på ski, samt ved et testsenter for å måle maksimalt oksygenopptak. Dette har vært tester 
som har gitt utøverne og trenerne verdifull informasjon i videre arbeid. 
   
Juniorgruppen har hatt nærsamlinger i Oslo, med rulleskiøkter i Sørkedalen og trappeløp 
i Midtstubakken. Vi har også gjennomført en fjernsamling i Torsby for å teste skifølelsen før 
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sesongen. Her var vi en gjeng på 18 juniorer og 2 seniorer, noe som skapte en god ramme sosialt og 
treningsmessig.   
 
Det sosiale miljøet settes høyt i juniorgruppa, det skaper en trygg arena for å pushe hverandre på 
trening. Bredden i juniorgruppa er stor, noe også juleavslutningen viste, der 22 utøvere stilte til start 
under gokartkonkurransen.   
 
Team Kollen   
Juniorgruppa har i år hatt 10 utøvere som er del av Team Kollen.satsningen.  Disse utøverne går 
Norges Cup og Norgesmesterskap. Team Kollen har hatt 6 samlinger i årets sesong. 

• En hjemmesamling i Oslo med relativt bredt oppmøte før løperne  tok et endelig valg om å 
delta , i tillegg til to hjemmesamlinger i løpet av høsten. 

• Første fjernsamling var før skolestart i august med barmarksamling i Torsby. 
4 tyngre treningsøkter og litt sosialt for å bli kjent.   

• Andre fjernsamling var en 4 dagers samling i første delen av høstferien på Gjøvik. En relativt 
tøff samling treningsmessig, med intervall, rulleskirenn og til sammen 9 treningsøkter.   

• Tredje og siste fjernsamling ble på Beitostølen i November fra torsdag til søndag. Team 
Kollens eneste snøsamling og 7 økter.   

 
Team Kollen er et meget godt organisert tilbud, både i form av treningssamlinger, men også et svært 
godt støtteapparat på Norges Cup rennene.   
 
NORGES CUP OG ANDRE KONKURRANSER    
Norges Cup på Nes, Voss, Harstad, og nå til slutt Gålå vitner om en vinter med mange konkurranser. I 
Norges Cup møtes de omkring 200 beste juniorene i sine klasser i Norge fire ganger, og vi har nå flere 
juniorer som plasserer seg stabilt på øvre halvdel av listene.   
 
I tillegg har noen juniorer fått prøve seg på seniornivå, da Røa stilte med 2 damelag og 1 herrelag 
under stafetten på Lygna. Nest år bør vi også klare å stille flere lag!   
 
I tillegg har vi vist frem Røadrakten under lokale skirenn som 
kretsmesterskap individuelt og stafetter, samt flere turrenn i Oslo og 
resten av landet.  Her har vi hatt flere gode resultater i år. Flere av 
løperne våre har satt bestenoteringer i løpet av sesongen og stadig 
forbedret seg. I år har også løperne prøvd seg på lengre løp og det er 
vel verdt å nevne Axel som tok klasseseier i Holmenkollmarsjen (48 
km) og Magnus som kom inn som nr. 16 i M16 – 17 i Birken (54 km). 
Det var også en stor jentegjeng som dro sammen til Sjusjøen for å gå 
Halvbirken. Kristin gikk inn til en flott 5.plass i K16-19. 
 
Røa har i år hatt en siste års junior som har satset fulltid på langrenn. 
Borgar Norrud har da hatt muligheten til å trene godt og systematisk. 
Klubben har også lagt godt til rette for Borgar ved å inngå en avtale 
om treningssamarbeid med Heming. Det har gitt et større 
treningsmiljø. Borgar har også inngått i Røas trenerteam for juniorene 
og deltatt på treningssamlinger for Røa.  
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Et friår med fokus på langrenn sammen med gode skikamerater i Team Kollen har vært veldig gøy og 
også gitt flere gode resultater. Konkurransen i denne aldersgruppen er knallhard, og målsettingen var 
før sesongen å ta poeng i Norgescup og hevde seg i NM. Borgar overrasket alle på Voss med å gå til 
semifinalen og ta en sterk 10. plass i sprint-NM for juniorer. En 15. plass i distanse er også et godt 
minne fra Voss. I junior-NM for distanse i Harstad ble det en 22. plass på 20-km skøyting og en 8. 
plass på Oslos andrelag i stafetten.  
  
2.11 SENIOR 

Sesongen har vært meget god for seniorene i Røa med Martin som solid fanebærer og Andrew med 
meget gode resultater gjennom sesongen. Oppkjøringen virket lovende for begge to, selv om Tour de 
Ski ikke ble den parademarsjen den har vært for Martin de siste årene, all den tid Ustjugov var 
nærmest uovervinnelig. Martin endte til slutt på en meget bra andre plass med én individuell 
etappeseier. 
 
Sesongens andre mål; VM ble et godt VM for begge våre løpere. Martin kom hjem med 2 individuelle 
sølv på 15km klassisk og 30 km duathlon, samt gull på stafetten. Det individuelle gullet glapp igjen, 
men så nære han var denne gangen! Fellesstart for herrer har blitt ett løp der det er de som er rakest 
på de siste 200 m som vinner. Andrew hadde også et bra mesterskap med en 4., en 11. og en 12. 
plass. 4-plassen er det beste av en Britisk løper i mesterskap noensinne. 
 
I NM gikk det bra for våre gutter; Martin ble nr 3 på 10 km klassisk, 1 på 30 km duathlon, 2 på 10 km 
fri, 1 på 50 km klassisk og 3 på sprintstafett sammen med Andrew. Medalje på 5 distanser i NM 
samme år står det respekt av. Andrew ble i tillegg nr 7 på 10 km fri. 
 

I NM hadde vi også med 2 andre løpere. Ingrid 
gikk Sprint og 10 km klassisk på Lygna og 5 km 
fri og 30 km (!) på Gålå. Hun fikk mye TV-tid. 
Borgar gikk 10 km fri på Gålå i en meget stor 
herreklasse med om lag 550 startende. 
 
På Lygna hadde vi også med 3 stafettlag; 2 på 
damesiden etter å ha vært uten lag der i 
mange år; faktisk så lenge at vi ikke husker 
noe Røa-lag. På herresiden ble det kun med 1 
lag pga. sykdom og opplading til VM. Neste år, 
på Gåsbu, er planen minst 1 herrelag og minst 
2 damelag! 
 
Til slutt; sesongen under ett på toppnivå ble 
verdenscupen vunnet av Martin for 3. gang. 

Andrew endte på 23. plass; hans beste plassering. 
 
Vi ser frem til neste sesong med ny innsats. Mange starter i NM samt OL i Sør-Korea. 
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2.12 FORELDREGRUPPEN 

Også i år har vi hatt tilbud om barmarkstrening for foreldre hver mandag fra Bogstad skole. Dette er 
et tilbud for de som ønsker å få litt egentrening samtidig med at barna trener. Treningene har 
primært foregått i området rundt Skuggenjordene og en typisk økt foregår slik: 

• Oppvarming: Rolig jogg til bestemmelsesstedet. 

• Intervalltrening:  Varierer fra gang til gang, både i forhold til form (skigang, løp, elghufs med 
staver), antall repetisjoner og lengde på dragene. 

• Rolig jogg tilbake til Bogstad skole 
 
Dette er treninger de fleste kan delta på siden det er lett å tilpasse intensiteten til sitt eget nivå. 
Oppmøtet har også i år vært bra med mellom 10 og  20 deltakere i all slags vær. 
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TRENING 
 
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 2016/2017 har gruppene bestått som følger: 
 
Juniorgruppe (2000 og eldre): 
Hovedtrener Røa: Jonas Croff. Borgar Norrud og  Mina Elise Gunneriussen har vært trenerteamet i 
2016/2017. Juniorgruppen er gruppen for de som satser mot Norgescuprenn. En del av utøverne er 
også del av Team Kollen. Marius Eriksen har bidratt som ressurs for de som ønsker å trene, men ikke 
delta på renn i like stor grad. 
 
Hovedlandsrenngruppe (2001 og 2002):  
Trenere: Geir Thorsen og Jon Andersen. 
Assistenter: Trym Overrein Lunde og Herman Tveten 
 
Denne sesongen har gruppen kun bestått av 2001 og 2002 årgangen. I 
tillegg har 2002 jentene hatt en egen treningsgruppe hvor Karoline 
Wangen-Eriksen og Tonje Bøe fra 2000 gruppa har ledet treningene. 
 
Oslo Cup gruppene (2003-2004): 
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 (2005-2009): 
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 (2003-2005)  
Trener: Martin Berg Remo og Eirik Bergo.  
Renntreningsgruppen er et tilbud på tvers av 3 aldersgrupper som gir et ekstra tilbud til de som 
ønsker hardere trening. 
 
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. 
 
3.4 SKITRENING 

Ordentlig skiføre fikk vi først ved juletider og de ivrigste fikk loggført en del kilometer i juleferien. 
Skitreningene i Sørkedalen (2006-2009) kom i gang i januar og skiføret der har holdt seg brukbart i 
hele sesongen. Vi har manglet snø i skileikområdet som har gjort at gruppene ikke kunne trent 
parallelt. Alle gruppene gjennomførte treninger fram til midten av mars og vi fikk arrangert skikurs 
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for Allidretten. Stor takk til gruppene 2006-2009 som delte denne viktige oppgaven. En god 
opplevelse på Allidrettbarn/foreldre er viktig for neste års rekruttering. 
 
For de eldre årgangene (fra 2005) har treningene skjedd fra flere utgangspunkt men i hovedsak 
Holmenkollen Riksanlegg og Skansebakken.  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 2003, 2004 og 2005 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 er et veldig 
bra tilbud, og det var inspirerende både for de yngste og de eldste å trene sammen. 
 
Martin og Eirik har organisert og gjennomført disse treningene på en flott måte. Vihåper vi finner 
interne ungdomsressurser til denne oppgaven neste år også. 
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ARRANGEMENTER 
 
4.1 ARRANGEMENTER I SESONGEN 2016/2017 

Langrennsgruppa i Røa langrenn har hatt mange arrangement denne sesongen. Forutan trenar- og 
oppmannsmøter, kick off og foreldremøter har vi hatt samlingar både i næmiljøet og utanfor Oslo.  
Vi har delteke på ulike løp, som t.d. Mærradalen Opp. Dette har blitt eit populært løp på tvers av 
gruppene i Røa IL. Mange stiller reine familielag, andre stiller saman med venner og 
treningskameratar.  
 
Mange har vore på sommarskiskular. Røa Langrenn sin sommarskiskule har vore veldig populær.  
Fyrste helga i september var det familisamling på Beitostølen. Dette er andre gongen vi arrangerer 
denne samlinga og blir vel etter kvart ein tradisjon.  
 
Klubbmeistarskapet i terrengløp var svært vellukka. Det var arrangert for andre år på rad på 
Skuggenjordet i solskin. Om kvelden var det trenar- og oppmannsfest.  
 
Røa Langrenn arrangerte også samling for 13- og 14-åringane i kretsen i oktober.  
 
Fyrste helga i desember var det duka for stor familiesamling på Skeikampen. Det var, som alltid, ei 
veldig fin helg med mykje skitrening, konkurransar og underhaldning med sosialt samver på kvelden.  
Januar, februar og nesten heile mars er travel med renn kvar einaste helg.  
 

Vi har mange gode resultat. Mange blant topp ti, men ikkje minst mange som er glade i å gå på ski!  
Det er mange røadrakter å sjå i løypa.  
 
Vi stilte med stafettlag i både dame- og herreklassen under NM på Lygna.  
Klubbmeistarskapet vart arrangert 13. feb i år. Litt tidlegare enn vanleg. Det var vellukka med ca 450 
deltakarar. Akersposten var der og laga ein reportasje.  
 

I starten av mars var vi med å arrangerte skileik saman med Sparebank på Youngstorget!!  
Dette krevde mykje dugnadshjelp, men vi kom godt i mål og vi fekk betalt ein god sum for det.  
Vi fekk kjøpt oss ei ny snøkanon etter dette arrangementet. Vel blåst! 
  
Røa Langrenn er ein veldig fin klubb å vere i. Mykje hyggelege folk, mange som tek i eit tak, mange 
smil og positivitet!  
 

4.2 SKI- OG AKEDAG PÅ YOUNGSTORGET 

Denne sesongen har vært preget av arbeidet med å få på 
plass rammebetingelser for å produsere snø til kortreist 
skileik i nærområdet. 
 
Dette medførte at vi bisto som arrangør av ski- og akedag 
på Youngstorget i regi av Sparebank 1 i forbindelse med 
Vinterlyd.  Det ble en fantastisk mobilisering av 
dugnadsånden i Røa Langrenn, og barn og voksne stilte 
opp og bidro til å sikre at mange barn fikk en flott 
vinteropplevelse på Youngstorget. 
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Vi rigget i stand en akebakke, håndterte påmeldinger, delte ut drikke og pølser samt hjalp hundrevis 
av barn med stumpeski og akebrett ned bakken.  
 
Denne jobben har sørget for at vi får dekket initielle kostnader til en snømaskin og fått penger som 
skal sikre et fantastisk sportslig tilbud til en så lav kostnad som overhodet mulig. 
 
4.3 RØA SOMMERSKISKOLE 

For andre gang har vi arrangert sommerskiskole til glede for alle 70 deltagere. Sommerskiskolen 
varte fra mandag til fredag, og hele uken var fylt med varierte aktiviteter og moro. Sentralt i fokus 
står allsidig idrett, friluftsliv og langrenn, der deltagere skal kunne oppleve mestring og 
mestringsglede.  
 

Vi synes at det er viktig å bruke naturen for å 
forstå vår plass i den. Derfor har vi valgt flere 
forskjellige uteområder for å tilby varierende 
naturopplevelser og 
aktiviteter. Programmet besto av 
barmarkstrening på Bogstad, rulleskitrening 
på Fornebu og skihopp på Midstuen. Etter 
fjorårets suksess har vi gjentatt en 
overnattingstur til Kobberhaughytta. Her fikk 
barna oppleve diverse aktiviteter som bla. 
padling i kano og kajakk. Vi brukte sykkel som 

transportmiddel frem og tilbake noe som var riktig opplevelse for mange. Det var ikke mange som 
klarte å holde øynene åpne da de fikk sove i lavvo. Vi avsluttet sommerskiskolen med en hyggelig dag 
på Frognerbadet hvor alle fikk mulighet å utfordre høydeskrekken sin i i stupetårnet.   
 
Langrenn er en utmerket form for allsidig trening. For å bli best på ski bør man satse på allsidighet. 
Man trener på ski om vinteren, mens resten av året bruker man mer tid på variert trening – løping, 
sykling, svømming, rulleski, generell styrke osv. I tillegg, det fleste foregår ute i naturen. Og akkurat 
allsidighet og fine naturopplevelser var i fokus når Røa Langrenn arrangerte årets sommerskiskole. Vi 
håper at Røa Sommerskiskole ble avsluttet med mange blide barn. 
  
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 / PRESTASJONER 
 
5.1 RENNSESONGEN 2016 /2017 

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 
nest 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. 110 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 har opprettholdt den store økningen fram til forrige sesong. 
Buypass cup for 13-14 åringer har hatt økning, mens Oslo Sportslager cup og Hovedlandsrennet har 
hatt noe stagnasjon pga fravær av 2002-årgangen. I tillegg ser vi at Røa også deltar på en rekke renn 
utenfor kretsen.  
 
RENNDELTAKELSE DENNE OG DE FIRE FOREGÅENDE SESONGER  
 

 

Renn 

  

12 / 13 

 

13 / 14 

 

14 / 15 

 

15 / 16 

 

16 / 17 

Naborunden  Klass/fri 184 198 233 227 224 

Lauritz Bergendahl Klassisk 93 Avlyst 132 105 95 

Njårdrennet Klass/fri 80 143 115 116 127 

Oslo Skifestival Fristil 63 115 149 124 151 

Oslo Skifestival Klassisk 5 Avlyst 10 12 21 

Oslo Skifestival Stafett 20 36 40 18 47 

Oslo Sprint (KM) Fristil 28 49 121 59 77 

Rossignolrennet Klassisk 49 97 116 135 122 

Rustadstafetten (KM) Stafett 33 27 42 18 28 

Rustadsprinten Stafett 8 Avlyst 13 19 18 

Klubbmesterskap Klass/fri 340 285 358 450 461 

Hemingstafetten Klass/ fri 9 8 10 11 10 

Hemingrennet Klassisk 53 65 85 99 103 

Ungdomsbirken Klassisk 49 56 75 80 79 

Kjelsåsrennet Fristil 56 Avlyst 100 103 81 

Buypass cup  16 27 29 32 40 

Oslo Sportslager cup  12 10 11 21 15 

Hovedlandsrennet  7 7 11 21 14 

Ungd. Holmenkollr Fristil 6 27 14 5 15 

Ungd. Holmenkollr Klassisk 4 28 11 6 14 

Kollmila Fristil 50 112 133 Avlyst Avlyst 

KM Oslo Klassisk 64 83 136 132 89 

KM Oslo Fristil 87 89 156 131 99 

 
 
Vi ser at vi klarer å få til en liten stigning fra i fjor. Vi markerer oss godt på rennene, og det har også 
vært mange toppresultater. I tillegg til god deltagelse på renn, lag i NM-stafett og mange løpere med 
på Hovedlandsrennet. Røa har også hatt mange plasseringer på pallen i år.  
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RENNDELTAKELSE 
 

 
Renndeltakelse på renn (merket med farge i oversikten  – totalt 1780 deltakere på disse rennene i år. 
Det er omtrent som forrige sesong. 
 
Totalt har vi hatt 1780 startende på de utvalgte rennene i listen over. Dette betyr at vi har hatt en 
liten stigning fra i fjor. Dette er en trend vi må forsøke å fortsette oppover, da det er en klar 
sammenheng mellom de som deltar på renn og de som fortsetter i langrenn.  
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5.2 NABORUNDEN  

Antall påmeldte i Naborunden; 
 

 

Klubb 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Fossum  389 366 384 349 298 

Heming 198 241 270 234 212 

Røa 184 194 233 227 224 

Øvrevoll Hosle  159 145 133 144 151 

Njård  110 115 127 152 130 

Try  110 94 118 120 123 

Vestre Aker  72 94 87 87 96 

Sørkedalen  34 33 24 20 24 

Ready 0 0 2 1 2 

 

Sum  

 

1256 

 

1282 

 

1378 

 

1334 

 

1260 

 
Røa er for første gang nest største klubb i Naborunden med en liten nedgang i antall deltagere fra i 
fjor. Det var totalt 1260 deltagere på årets Naborunden, der de aller fleste deltok i alle tre renn. Røa 
er totalt 235 medlemmer innenfor de som kan delta i Naborunden, så dermed deltar 95% av alle 
som kan stille (mot 84% i fjor)! 
 
Røa Langrenn arrangerte som tidligere årets tredje Naborunderenn i Holmenkollen, 13. 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 BUYPASS CUP 

Buypass cup er for 13- og 14-åringene. Cupen består av 10 renn (9 etter at Kollmila ble avlyst), hvorav 
de 5 beste rennene telte i sammendraget. Følgende renn var med i cupen; 

• Lauritz Bergendal  
• KM klassisk 
• KM fristil 
• Oslo Skifestival 
• Rossignol rennet 
• KM Sprint 
• KM langdistanse 
• Njårdrennet 
• Kjelsåsrennet 

 
2004 – 16 gutter, 6 jenter 
2003 – 10 gutter, 8 jenter 
 
Røa hadde løpere på pallen i alle klasser i cupen! 
I 2004 jenter ble Oda Kristine Aanestad nr 3, Hermine Dyrhaug Moe nr 9. I 2004 gutter ble Noah 
Husnes ble nr 3 og Tobias Dyrli Thoresen nr 4. I 2003 jenter ble Rikke Lorenzen nr 3 og Alma Riiber nr 
8. I 2003 gutter ble Elias Stoknes nr 3 og Oscar Gussiås nr 4.  
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5.4 OSLO SPORTSLAGER  CUP 

Dette er en cup for løpere fra Oslo, Akershus, Østfold i 01- og 02-klassen. Cupen består av 9 renn. 
Røa stilte med 7 jenter og 6 gutter i 01, og 1 jente og 1 gutt i 02.  
Resultater:  

• Jenter 15 år – 13. plass June Scott  

• Gutter 15 år – 5. plass Filip Meo  

• Jenter 16 år – 6. plass til Nora Andersen, 11. plass til Martine Engen, 13. plass til 

Selma Andersen, 14. plass til Lea Stabæk Wenaas, 17. plass til Mille Sparboe, 30. 

plass til Filippa Andersen  

• Gutter 16 år – 23. plass til Sondre Sørbye, 32. plass til Jonas Dyrli Thoresen  
 

 
5.5 HOVEDLANDSRENNET 

Hovedlandsrennet ble i år arrangert i Tolga. Røa sine 14 løpere bodde i Savalen sammen med hele 
kretsen. Torsdag var åpningsrennet 5 km skøyting (7,5 km for gutter 2001) i en relativt krevende 
løype. Det var gode forhold med kald nysnø. Først ut var jenter 16 år med 6 jenter fra Røa. Beste 
løper ble Nora Andersen på en 4. plass, deretter fulgte Selma Andersen på en 31. plass og Martine 
Engen på en 40. plass. Dernest var det jenter 15 år, med 1 løper fra Røa der June Scott kom på en 49. 
plass. Røa hadde 1 gutt på 15 år, der Filip Meo kom på en 4. plass. Best av våre 6 gutter 16 år var 
Sondre Sørbye på en 38. plass. 
 
Dagen etter var det klassisk sprint. June Scott, jenter 15 år og Nora Andersen gikk videre fra prologen 
blant de 30 beste. Dessverre røyk de ut i kvartfinalene. I skicrossen ble det delt 12. plass mellom 
Sondre Sørbye og Jonas Dyrli Thoresen i 16-års klassen, 7. plass til Filip Meo i 15-års klassen, 11. plass 
til Mille Sparboe i jenter 16-år.  
 

 
 
På søndag var det stafett. Beste jentelag med Røaløpere med Nora Andersen på 4. plass, og beste 
guttelag var med Sondre Sørbye på en 5. plass og Filip Meo på en 7. plass. 
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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 NORGESCUP 

Norgescup for juniorene ble i år arrangert på Nes, Voss og i Harstad. Det er Norgescuppoeng til de 30 
beste løperne i hvert renn. De som hadde samlet nok poeng fra disse løpene kunne stille i finalen på 
Gålå. Sprinten på Voss og distanserennene i Harstad hadde også status som junior-NM. Norgescup 
samler ca. 150-250 løpere i hver klasse. 
 
Røa har hatt 10 løpere som har deltatt i Norgescuprennene i 2017. 
 
På Nes var det lite snø og en knallhard løype. Mange Røa-løpere flyttet seg oppover på 
resultatlistene. På fredagen var det skøyting. I M17 hadde Magnus Hellum den beste dagen med en 
90. plass. Jentene i K17 hadde Tuva Overrein Lunde som sin beste på 57. plass. 
 
På sprinten på lørdag skilte det bare noen sekunder for å gå videre. Tuva Overein Lunde og Borgar 
Norrud var nærmest med hhv. 36 og 40. plass. 
 
På søndagens klassiskdistanse var det igjen fin forbedring på alle. Borgar Norrud disponerte sine 15 
km godt og endte på 32. plass. Ragne Norrud var den store overraskelsen her med en sterk 34. plass. 
Axel Villanger Bagn, Jonas Utaker og Magnus Hellum hadde også fine løp med Jonas Utaker på 72. 
plass som beste plassering. 
 
På Voss ble været veldig vått. Allikevel klarte arrangørene å lage gode løyper og like forhold for 
løperne. 
  
Fredagen var det skøyting distanse som sto på programmet. Kristin Fagerli, Tuva Overrein Lunde og 
Ragne Norrud var først ute i 5 km-sløyfa. Kristin slo Ragne med 1,5 sekund, og begge var godt 
fornøyd med å være blant de 50 beste. Helene Haugsten hadde også fin fremgang med en 79. plass. 
Guttene måtte bryne seg på 10 km med relativt tung sukkersnø. Magnus var raskest av 17-åringene i 
Røa på 97. plass med Axel Villanger Bang, Jonas Uttaker og Petter Pettersen bak seg i løypa. Igjen ser 
vi at guttene har løftet nivået. Borgar Norrud var den store overraskelsen med en sterk 15. plass i 
den tøffe 19/20-årsklassen. 
  
Lørdagen kom regnværet og sprint fristil sto på programmet. Ingen av jentene gikk videre til finalene. 
Borgar Norrud gikk videre helt til semifinalen og endte til slutt på en strålende 10. plass, i det som 
også var Junior-NM i sprint. 
  
Søndagen hadde nok alle løperne en litt tung dag i en regnvåt løype på 7,5, 10 og 15 km. Jonas 
Utaker var best av M17-guttene våre med en 73. plass. Ragne Norrud var best med en 43. plass og 
Borgar Norrud endte på 42. plass. 
 
Norgescup’en i Harstad var også junior-NM distanse. Mange løpere fra hele landet prioriterer NM 
selv om det er lang reise, så vi møtte mange og gode langrennsløpere denne helgen. 
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På fredagen var det skøyting distanse, og de fleste løperne fikk forsøkt seg på lengre løp enn vanlig. 
Borgar Norrud gikk 20 km og kom på en sterk 22. plass. Resten av guttene gikk 10 km hvor Magnus 
Hellum var den sterkeste med 88. plass. Jentene hadde svake plasseringer denne dagen. 
 
Lørdagen var det klassisk med mange slitne løpere fra fredagens styrkeprøver. Det bar resultatene 
preg av. 
 
Søndagen på Junior-NM var det stafett hvor kretsene stiller lag. Totalt 116 herrelag og 62 damelag 
stilte til start. Oslo gjorde det veldig bra med en 2., 8. og 10. plass for herrene. Damene sikrete 6. og 
10. plass. Røas hadde bl.a. løpere på Oslos andrelag som tok en sterk 8. plass. Alle løpere gjorde en 
hederlig innsats på sine lag. 
 
Borgar Norrud var eneste løper som kvalifiserte seg til finalen på Gålå. På fredagen stilte han 
sammen med alle seniorene og juniorene og tok en sterk 12. plass i sin klasse (M19-20) på 10 km 
fristil. Etter en krevende 20-km med skibytte på søndagen endte han på en 28. plass i Norgescupen 
totalt. 
 
5.7 PRESTASJONER  

 
KRETSMESTERSKAPET – TOPP TI PRESTASJONER 
 
KM KLASSISK (PLASSERING I KRETSEN) 
Plass Navn Klasse 
1.plass Edvard Aanestad G11 
9.plass Ole Riiber G11 
4. plass Noah Husnes G13 
5. plass Tobias Dyrli Thoresen G13 
2. plass Elias Stoknes G14 
3. plass Oscar Gussiås G14 
7. plass Sondre Sørbye G16 
2. plass Borgar Norrud M19/20 
1. plass Hedda Gussiås J11 
4. plass Hanna Sørbye J11 
8. plass Helene Ludahl Stangeland J11 
4. plass Oda Kristine Aanestad J13 
5. plass Hermine Dyrhaug Moe J13 
8. plass Tuva Frivold Berg J13 
2. plass Rikke Lorenzen J14 
6. plass Alma Riiber J14 
7. plass Ida Ludahl Stangeland J14 
4. plass Nora Andersen J16 
8. plass Selma Andersen J16 
3. plass Tuva Overrein Lunde K17 
6. plass Ragne Norrud K17 
   

Totalt 21 innenfor topp 10, samme som forrige sesong. 
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KM FRISTIL 
Plass Navn Klasse 
5. plass Edvard Aanestad G11 
7. plass Ole Riiber G11 
1. plass Noah Husnes G13 
7. plass Tobias Dyrli Thoresen G13 
7. plass Oscar Gussiås G14 
8. plass Elias Stoknes G14 
7. plass Sondre Sørbye G16 
6. plass Borgar Norrud M19/20 
4. plass Hedda Gussiås J12 
8. plass Oda Aanestad J13 
10. plass Hermine Dyrhaug Moe J13 
3. plass Rikke Lorenzen J14 
7. plass Alma Riiber J14 
8. plass Martine Engen J16 
10. plass Selma Andersen J16 
9. plass Ragne Norrud K17 
10. plass Tuva Overrein Lunde K17 

 
Totalt 17 innenfor topp 10, mot 16 i forrige sesong. 
 
KM SPRINT 
Plass Navn Klasse 
3. plass Hanna Sørbye J12 
4. plass Helene Ludahl Sørbye J12 
9. plass Hedda Gussiås J12 
2. plass Oda Kirstine Aanestad J13 
4. plass Nora Margrethe Furfjord J13 
7. plass Hermine Dyrhaug Moe J13 
10. plass Tuva Frivold Berg J13 
4. plass Johanne Grønlien Gjedrem J14 
8. plass Ida Ludahl Stangeland J14 
10. plass Rikke Lorenzen J14 
6. plass June Scott J15 
2. plass Selma Andersen J16 
3. plass Nora Andersen J16 
6. plass Mille Sparboe J16 
9. plass Lea Stabæk Wenaas J16 
1. plass Edvard Aanestad G11 
7. plass Sigurd Andreas Leikanger G11 
5. plass Noah Husnes G13 
8. plass Tobias Dyrli Thoresen G13 
9. plass Eskil Kvisgaard G13 
6. plass Elias Stoknes G14 
7. plass Oscar Gussiås G14 
6. plass Lars Ludahl Stangeland G16 
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8. plass Magnus Trandokken G16 
9. plass Sondre Sørbye G16 

 
Totalt 25 innenfor topp 10, mot 18 i forrige sesong. 
 
RUSTADSTAFETTEN 2017  (KM STAFETT)  
7. plass mix 12 år: 
 Helene Ludahl Stangeland 
 Camilla Hågensen 
 Anna Rønningen 
8. plass mix 12 år: 
 Hedda Gussiås 

Andrea Stusvik Eide 
 Julie Welo 
3. plass 13-14 år gutter: 
 Oscar Gussiås 
 Frikk Engebråten 
 Elias Stoknes 
6. plass 13-14 år gutter: 
 Peder Hals 
 Tobias Dyrli Thoresen 
 Noah Husnes 
9. plass 13-14 år gutter: 
 Gard Lindby 
 Ulrik 
 Fredrik Borbe 
2. plass 13-14 år jenter: 
 Rikke Lorenzen 
 Alma Riiber 
 Ida Ludahl Stangeland 
5. plass 13-14 år jenter: 
 Oda Aanestad 
 Nora Furfjord 
 Hermine Dyrhaug Moe 
6. plass 13-14 år jenter: 
 Johanne Rognerud Bøe 
 Alma Røttingen 
 Heidi Melhus Høegh 
7. plass 15-16 år jenter: 
 Mille Sparboe 
 Kaja Grønlie 
 June Scott 
 
9 lag innenfor topp 10, mot 5 i forrige sesong. 
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HEMINGSTAFETTEN 2017 
10 lag og beste plassering nr1 med: 

Alma Riiber 
Rikke Lorenzen 
Oscar Gussiås 
Filip Meo 
Martin Berg Remo 
Lars Amund Toftegård 
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5.8 NM 

NM for seniorer består av to deler. Første del ble arrangert på Lygna, og Røa stilte med Ingrid Tveten 
og Martin Jonsrud Sundby, samt for første gang hele 3 stafettlag. 
 
I kvinnenes 10-km klassisk endte Ingrid Tveten på en 54. plass. Martin Johnsrud Sundby tok bronsjen 
på 15 km klassisk. I sprinten (fristil) på fredag kom Ingrid Tveten på 55. plass. Martin Johnsrud 
Sundby vant herrenes 30 km skiathlon på lørdagen.  
 
På søndagen er det massemønstring av skiløpere når alle klubbene stiller stafettlag. Røa stilte med: 
 
Damer 1 
Ingrid Tveten, Martine Grøttum Engen og Kristin Fagerli (50. plass) 
 
Damer 2 
Fillippa Andresen, Mille Sparboe, Helene Haugsten (75. plass) 
 
Herrer: 
Matti Saborowsky, Lars Amund Toftegaard (3. etappe ble ikke gått på grunn av sykdom) 

 
I NM del 2 på Gålå tok Røa en 3. plass i herrenes 
sprintstafett med Martin Johnsrud Sundby og Andrew 
Musgrave på laget. På kvinnenes 5 km friteknikk gikk 
Ingrid Tveten inn til en 86. plass i U23-klassen. Martin 
Johnsrund Sundby fikk andreplassen på herrenes 10 km 
friteknikk. Andrew Musgrave tok en sterk 7. plass 15 
sekunder bak vinneren.  
 
På lørdagen er det festdag med herrenes femmil og 
damenes 30-km. Begge distansene var i år i klassisk stil. 
På individuell femmil var Martin Johnsrund Sundby helt 
suveren og vant med neste to og et halvt minutt i nesten 
påskevær. Ingrid Tveten gikk sin første 30-km og kom på 
en 54. plass. 
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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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REGNSKAP 
 
Det var budsjettert et resultat på kr 0,- for sesongen 2016-2017. Prognosen for sluttresultatet er 
et overskudd på ca. kr 238 124,- 
 
Hovedårsaken til det store resultat avviket er inntekter som ikke var budsjettert i forbindelse 
med arrangementet vi gjennomførte på Youngstorget for Sparebank 1 gruppen.    
 

Større avvik fra budsjett:  
 

Inntekter  

• Lavere inntekter fra treningsavgift enn budsjettert ca. kr.170.000.-   

• Høyere sponsorinntekter ca. kr. 70. 000,- 

• Høyere inntekter fra andre arrangementer kr. 430. 000,- 

▪ Høyere inntekter fra Diverse inntekter inkl. legater kr. 230. 000,- 

 
Utgifter  

▪ Høyere kostnader til trenere ca. kr. 60.000.-  

▪ Lavere kostnader til kurs ca. kr. 30.000, 

▪ Lavere kostnader til renn ca. kr. 40.000,- 

▪ Ikke budsjetterte kostnader til snøkanon ca. kr. 100.000,- 

▪ Høyere kostnad til anlegg. kr. 30.000,- 

▪ Høyere kostnad til Junior gruppe. kr. 30.000,- 

▪ Høyere kostnad til materiell. kr. 35.000,- 

▪ Høyere kostnad til Drakter til trenere/oppmenn. kr. 40.000,- 

 
Årets overskudd medfører en økning av egenkapitalen. 
Langrennsgruppa vil etter sesong slutt ha en estimert egenkapital på ca. kr 820 000,-
Langrennsgruppa er gjeldfri og har en god økonomisk plattform.  
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7.1 BUDSJETT 2016/17  

Styret har lagt opp til et ekspansivt budsjett for sesongen 2016/17. Det er budsjettert med et 
underskudd på 128 000 kroner. Årsaken til underskuddet er investeringen i snøkanon. 
Underskuddet dekkes ved bruk av oppsparte midler. 
 

 
7.2    RØA LANGRENN. SESONGREGNSKAP 2016-2017  

 

 

Budsjett 16/17 Estimert Avvik Budsjett 17/18 

Inntekter:         

MVA Refusjon 120 000 96 216 -23 784  240 000 

Treningsavgift 950 000 777 617 -172 383  920 000 

Sponsor inntekter 70 000 139 000 69 000  260 000 

Andre arrangementer 0 429 000 429 000  250 000 

Klubbmesterskap/terrengløp   45 000 24 046 -20 954  50 000 

Sommer skiskole 10 000 -14 930 -24 930  15 000 

Naborunden 30 000 27 000 -3 000  30 000 

Spillemidler Snøkanon     0  130 000 

Drakt salg 5 000 8 779 3 779  25 000 

Diverse inntekter inkl legater 20 000 251 859 231 859  70 000 

Renter 10 000 2 092 -7 908  5 000 

Sum: 1 260 000 1 740 679 480 679 1 995 000 

 
          

Utgifter:         

Trenere 300 000 -360 000 -60 000  530 000 

Seniorer 70 000 -60 000 10 000  60 000 

Kurs 30 000 -1 011 28 989  30 000 

Renn - startkontingent 260 000 -220 000 40 000  250 000 

Ungdomsbrirken 0 -515 -515  0 

Treningssamling  Skei /Beito 0 -10 804 -10 804  0 

Hovedlandsrennet   75 000 -75 000 0  50 000 

Kjøp/ Snøkanon 0 -100 000 -100 000  400 000 

Eget anlegg 100 000 -130 000 -30 000  160 000 

Leie av anlegg i Sørkedalen   -14 800 -14 800  15 000 

Junior gruppe (Team kollen) 90 000 -120 000 -30 000  175 000 

Materiell 60 000 -95 000 -35 000  90 000 

Drakter innkjøp 0 -16 208 -16 208  25 000 

Drakter til trenere/oppmenn 10 000 -52 151 -42 151  40 000 

Sportslige Samlinger 20 000 -17 066 2 934  60 000 

Sosiale arrangementer Junior 9 000 -8 000 1 000  12 000 

sosiale arrangementer HL 15-16   10 000 -8 000 2 000  6 000 

sosiale arrangementer G/J14   5 000 -5 000 0  5 000 

sosiale arrangementer G/J13  5 000 -5 000 0  5 000 
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sosiale arrangementer G/J12 5 000 -5 000 0  5 000 

sosiale arrangementer G/J11 5 000 -5 000 0  5 000 

sosiale arrangementer G/J10 4 000 -4 000 0  5 000 

sosiale arrangementer G/J9 4 000 -4 000 0  5 000 

sosiale arrangementer G/J8 4 000 -4 000 0  5 000 

Innkjøp av premier 90 000 -90 000 0  80 000 

Kretskontingent 25 000 -22 000 3 000  25 000 

Diverse utgifter 80 000 -70 000 10 000  80 000 

Sum 1 260 000 -1 502 554 -241 554  2 123 000 

          

Resultat: 0 238 124   -128 000 
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Røa Langrenn   
Postboks 19, Røa  
0701 Oslo  
  
langrenn@roail.no 

roail.no/langrenn 

 


