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Grupperapport for treningsgruppe 

Oseberg Skilag 

 

Sesong: 2018/2019 

Fødselsår på deltagere: 2009-2012 

Antall aktive deltagere i gruppa: Årstrinn Jenter Gutter 
2009                        4   1  
2010                        5          9 
2011                        3          2           
2012                        1          3 
Noen 2010’ere er i rask gruppe, andre i den yngste 
gruppen. Her har vi delt per årstall. Aktive medlemmer 
på trening. Er noen som i tillegg har vært tilstede på 
familiesamling eller på noen renn, samt kanskje en eller 
to treninger.   

Ca. gjennomsnittlig antall på trening: 2009-2010 (rask gruppe): 12 
2010-2012: 16 

Antall treningsøkter/timer i uka: 2009-2010 (rask gruppe) x 2 i vintersesong, x 1 i 
barmarksesong.  
2010-2012 x 1. 

Hvilke samlinger har gruppa deltatt på: Samling J/N Antall    
Moasamling ☐  

Rulleskisamling Gautefall ☐  

Snøsamling på Beitostølen ☐  

Familiesamling J  

Hovedlandsrenn ☐  

Holmenkollens ungdomsrenn ☐  

Sommerskiskole før sesongstart ☐ 

Trenere i sesongen: Anders Aas og Else Beate Disch Olsrød for 2009-2010 
(rask gruppe) 
Emilie J-L Aas for 2010-2012 
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Kort oppsummering av sesongen: Skriv en tekst med en kort oppsummering av sesongen i 
denne tabellen. 
 
Ivrige barn. Godt humør. Bra oppmøte uansett vær. Bra 
progresjon. Møter til tiden med riktig utstyr.  
Mye lek, stafetter og balansetrening.  
Annenhver gang skøyting og klassisk.  
En langtur i Storåsrunden gjennomført for den eldste 
gruppen.  
Vi har valgt å dele gruppen i 2 etter nivå. På ski har dette 
vært helt nødvendig. Noen av barmarkstreningene har 
vært gjennomført som en stor gruppe, men også vært 
delt når vi har gått på rulleski eller hatt intervaller.  
BARMARK:  
Rulleskitrening for den eldste gruppen startet i høst-
sesongen.  
Intervalltrening for den eldste gruppen på barmark. 
Noen med på felles sirkeltrening, men er nok litt sent for 
de yngste.  

Sosiale tiltak gjennomført i gruppa: Skriv en kort tekst om eventuelle sosiale tiltak i gruppa. 
 
Juleavslutning med bowling 15-20 stk 
Jentesamlinger arrangert av andre 

Rapport er utarbeidet av: Emilie Aas og Anders Aas 

 



Grupperapport – Oseberg Skilag 

www.osebergskilag.com 

Grupperapport for treningsgruppe 

Oseberg Skilag 

 

Sesong: 2018/2019 

Fødselsår på deltagere: 2007-2008 

Antall aktive deltagere i gruppa: Årstrinn Jenter Gutter 
2007               7             5  
2008            3             4 

Ca. gjennomsnittlig antall på trening: 18 

Antall treningsøkter/timer i uka: 2 

Hvilke samlinger har gruppa deltatt på: Samling J/N Antall    
Moasamling ☐J  

Rulleskisamling Gautefall ☐J 

Snøsamling på Beitostølen ☐J 

Familiesamling ☐J 

Hovedlandsrenn ☐  

Holmenkollens ungdomsrenn ☐  

Sommerskiskole før sesongstart ☐  

Trenere i sesongen: Jørgen Aukland, Patrick Flåtten, Stefan Jeppson 

Kort oppsummering av sesongen: Mange ivrige men stort sprik i nivå. Vi har delt gruppa i 
to siste del av vinteren. Har begynt 4-5 nye i løpet av 
høst/vinter. Gode resultater i store renn, godt miljø og 
god blanding av gutter og jenter. Ser stadig utvikling. 
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Sosiale tiltak gjennomført i gruppa: Bowling 
 
 

Rapport er utarbeidet av: Jørgen Aukland 
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Grupperapport for treningsgruppe 

Oseberg Skilag 

 

Sesong: 2018/2019 

Fødselsår på deltagere:  

Antall aktive deltagere i gruppa: Årstrinn Jenter Gutter 
2006 1 9 
2005 7 5 

Ca. gjennomsnittlig antall på trening: 15+ 

Antall treningsøkter/timer i uka:  

Hvilke samlinger har gruppa deltatt på: Samling J/N Antall    
Moasamling ☐  

Rulleskisamling Gautefall ☒ 14 
Snøsamling på Beitostølen ☒  

Familiesamling ☒  

Hovedlandsrenn ☐  

Holmenkollens ungdomsrenn ☒ 15 
Sommerskiskole før sesongstart ☒ Spredt 
på diverse, selvorganisert 

Trenere i sesongen: Jens Hertel. Sigurd  Jon og Jon Camillo Wille 

Kort oppsummering av sesongen: God stemning i gruppa ( både foreldre og ungdom).     2-
3 sluttet eller ikke var med fra start. 
2-3 nye ( 2 fra Stokke , 1 fra «scratch») 
God deltakelse på renn. 
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Sosiale tiltak gjennomført i gruppa: Vår/sommer treff, grill + stafett 
Juleavslutning og filmsnutt av utøvere + quiz 
 
 

Rapport er utarbeidet av: Jon Camillo Wille 
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Grupperapport for 
treningsgruppe 

Oseberg Skilag 
 

Sesong: 2018/2019 

Fødselsår på deltagere: (f.eks. 2003/2004 

Antall aktive deltagere i gruppa: Årstrinn Jenter Gutter 
2003  0            1 
2004  0            6 

Ca. gjennomsnittlig antall på trening: 6 

Antall treningsøkter/timer i uka: 2 

Hvilke samlinger har gruppa deltatt 
på: 

Samling J/N Antall    
Moasamling ☐  

Rulleskisamling Gautefall ☐5  

Snøsamling på Beitostølen ☐5  

Familiesamling ☐1  

Hovedlandsrenn ☐5  

Holmenkollens ungdomsrenn ☐  

Sommerskiskole før sesongstart ☐  

Trenere i sesongen: Marta Skjeldal Grytnes 
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Kort oppsummering av sesongen: 1.-3. mars ble Hovedlandsrennet arrangert på Gålå, i NM-
løypene fra 2017. 

Det var en spent gjeng på 5 gutter 15 år som reiste  

avgårde for å gå i løypene etter sine helter, i det største 
arrangementet for dem til nå.  

Sammen med foreldre som smørere og heiagjeng ble  

det en fin helg, med gode løype- og føreforhold. Gutta  

fikk kjenne på det å starte i klasse med over 300 andre 
deltagere og prøve ny øvelse i ski-cross. 

Resultatmessig har gutta en del å gå på, men det bremser 
ikke deres humør og skiglede. Det kan være frustrerende 
nok å kjempe mot gutter som er langt mer utviklet  

fysisk sett, men de finner motivasjon i egne og hverandres 
prestasjoner og utvikling. De har et godt samhold og  

lagånd – alle sammen fulgte med til lørdagens 
premieseremoni da en av guttene fikk premie. Og med  

VM-helters HL-meritter i tankene er det ikke  

plasseringen som er det viktigste. Som trener synes jeg  

det også er verd å merke seg at de var hele fem løpere i 
samme årsklasse.  

To av guttene var også med på stafett – og hadde fin 
framgang fra det individuelle løpet. 

 

 

 

 

 

Gjennom vinteren har det vært en stabil gjeng. Med  

frafall fra en løper pga skade, har de vært 5 15 åringer  
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og en til to 16 åringer på treningene. Noen økter har vært 
sammen med den yngre gruppa. De har ikke hatt ekstern 
trener denne sesongen.  Terje Bjørgum har steppet inn  

som trener på enkelte økter. De samme fem løperne har 
deltatt på mange lokale skirenn og er klare for helgens 
avslutning i TV-cup. 

Som trener for disse gutta har målet vært å holde på 
skigleden og samholdet, men også å gi dem 
arbeidsoppgaver og sportslige utfordringer for å hjelpe  

dem videre i utviklingen. Med en av løperne som har 
utfordringer med pust og en annen som begynte å gå på  

ski for ett år siden, synes jeg at det er en flott gruppe  

som støtter og backer hverandre og ikke gir seg selv om 

 det butter i mot.  Når også alle fem drar til  

Ungdomsbirken og allerede har meldt seg på 
sommerskiskole, håper og tror jeg at de har gløden til å 
fortsette videre.  
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Sosiale tiltak gjennomført i gruppa: Juleavslutning på Gravity.  
 
 

Rapport er utarbeidet av: Marta Skjeldal Grytnes 

 



Rapport Junior 
  

Flere av løperne deltar i et svært velfungerende smøresamarbeid med 
Team Nordre Vestfold og Runar, som faktureres via kretsen. 
Smøresamarbeidet er avgjørende og jeg anser det som svært viktig at 
Oseberg pleier forholdet til TNV/Runar godt slik at vi får fortsette som 
deltakere. De stiller med kompetanse, smørekapasitet/arbeidskraft, 
testopplegg og -kapasiteter og utstyr som vi ikke har anledning til å matche 
på egenhånd. Løpere betaler for antall smurte ski og et sesong-
engangsbeløp for å delta i samarbeidet og Oseberg tildeles noen 
smørevakter som foreldrene deltare på. Fredrik, Jon, Gro og Ole har eget 
smøreopplegg. 
  
  
  
  
KONNERUD 

Klasse Utøver Plassering 
renn 1: 
Fristil 
distamse 

Plassering 
renn 2: 
Klassisk 
sprint 

Plassering 
renn 3; 
Klassisk 
distanse 

M19-20 

Simen Bergh 
Pedersen 

135 123 101 

Elias Tangen 151 79 DNS 

Jon Osnes  26 41 

Fredrik 
Johnsrud 

 22 79 

M18 

Joakim Skadal 146 158 138 

Markus Fet 
Støtvig 

41 31 17 

M17 

Ole Tafjord 
Suhrke 

45   

Markus 
Mæland 

135 46 57 

K17 
Gro Njølstad 
Randby 

6 3  

 
  
ÅSEN 



Klasse Utøver Plassering 
renn 4: 
Klassisk 
distamse 

Plassering 
renn 5: 
Fri sprint NM 
jr 

Plassering 
renn 6; 
Fristil 
distanse 

M19-20 

Simen Bergh 
Pedersen 

123 110 116 

Elias Tangen 169 30 139 

Jon Osnes 131 128  

Fredrik 
Johnsrud 

 32 64 

M18 

Joakim Skadal   130 

Markus Fet 
Støtvig 

8 33 31 

Markus 
Mæland 

69 20 66 

K17 
Gro Njølstad 
Randby 

4 6  

 
  
  
SAVALEN 

Klasse Utøver Plassering 
renn 7: 
Klassisk 
distamse NM 
jr 

Plassering 
renn 8: 
Fri distanse 
NM jr 

Plassering 
renn 9; 
Stafett KKFF 
NM jr 

M19-20 

Simen Bergh 
Pedersen 

Ikke påmeldt DNF Ikke påmeldt 

Elias Tangen 184 157 102 

Jon Osnes 58 144 24 

Fredrik 
Johnsrud 

76 Ikke påmeldt Ikke påmeldt 

M18 

Joakim Skadal 142 134 102 

Markus Fet 
Støtvig 

48 48 24 

 
  
  
  
Eiler Støtvig 



Oseberg skilag - rapport senior sesongen 2018 – 2019 
Distanse 
Eirik Mysen har deltatt på sesongåpning på Beitostølen, Norgescup på Gålå, Nes og 
Hommelvik, NM på Meråker og Skandinavisk cup i Østersund (Sverige), Vuokatti 
(Finland) og Madona (Latvia). Gjenstående viktige renn er Norgescup i Harstad i 
midten av mars og NM del II på Lygna i slutten av mars. 
Resultatmessig har det vært framgang etter fjorårssesongen som var preget av lange 
sykdomsperioder. Han er imidlertid fortsatt ikke på et like høyt nivå som for to år siden, 
da han blant annet ble nr. 6 på 15 km klassisk i NM. Likevel har det vært en del gode 
resultater i sesongen 2018-19, for eksempel nr. 16 på 15 km klassisk i NM, nr. 10 i 
klassisk sprint i Østersund og nr. 9 på 10 km fristil i Norgescup i Hommelvik. 
Oseberg stilte ikke lag i NM-stafetten i år, på grunn av lang reisevei til Meråker og 
juniorene hadde Norgescup påfølgende helg. 
Eirik Mysen har i tillegg til Oseberg skilag representert Team Telemark i sesongen 
2018-19. 
 
(Hans Terje) 
 
Langløp 
 
Anders har vært vår representant på langløp nå på Team Ragde. Han startet sesongen 
med deltakelse i Beitosprinten (nr. 32) Deretter Kaiser Maximillian den 12.1 med 9. 
plass, La Diagonela 19.2 med 7. plass. I Marcialonga 27.1 ble det 5. plass. Anders vant 
Montebellorennet 16.2 og ble nr. 7 i Vasaloppet 2.3 
Nå gjenstår det 3 renn: Birken 16.3, Reistadløpet 6.4 og Yllis Levi 13.4 
 
Jørgen som Teamleder i Team Ragde har holdt formen ved like og deltatt i 
Nyttårsrennet på Beitostølen 30.12 med 6. plass og Eggeåssprinten 23.2 med 2. plass, 
Han gikk første etappe i Vasastafetten for Right to Play og vekslet i tetgruppa og laget 
endte totalt på 3. plass med tida 3.46 , 1.20 bak vinner. 
 
(Knut) 
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