
Treningsgruppe 7-8 år 
 

Sesongen 2017/18 ville vi forsøke å starte treningen for den yngste gruppen på barmark. Målsettingen var å 
stimulere til aktivitet og at det dessuten kunne være positivt for samholdet og miljøet i gruppa. 14 ivrige barn 
møtte opp til første trening 17. oktober i Katthola. Knut Inge orienterte foreldrene om treningsgruppen og 
sesongen. Vi opprettet en facebookgruppe MOI Langrenn 7-8 år der aktuell informasjon fortløpende er lagt ut.  

Det ble gjennomført 3 treninger i Katthola før snøen kom. Oppmøtet var stabilt på 12-14 stk.

 

Snøen kom tidlig i år til glede for små og store. Første skitrening på Skaret var 14. november. En stabil vinter 
gjorde at vi siden da har gjennomført skitreninger hver tirsdag utenom i feriene. Det er 22 registrerte løpere i 
gruppen. Vi har vært mellom 15-20 på treningene. 

Vi har ikke hatt egne treninger for klassisk og skøyting, men den enkelte har fritt kunne velge hva de vil gå. 
Dermed har vi heller ikke hatt noe fokus på utstyr annet enn at det har vært mulig å låne felleski i MOI-brakka 
for de som har ønsket det. 

 

 

 

 

 

Fokus har vært lekbaserte skiøvelser og stafetter. Skicrossløypa har blitt brukt flittig de gangene den har vært 
preparert.  

https://www.facebook.com/groups/1515736188512025/


 

 

 

 



5 stk fra gruppen var med på Bjorli-samlingen 1.-3. des. 

 

Siste trening før jul ble avsluttet med kveldsmat og besøk av nissen! 

Etter jul har vi trent i forkant av Telenorkarusellen. De aller fleste har deltatt her, godt motivert av boller og 
saft. 

Vi vil rette en stor takk til alle velvillige foreldre som på dugnad har bidratt til at 7-8 årsgruppa har gjennomført 
10 tirsdagsrenn\Telenorkarusell. 

En del fra gruppen har gått sonerenn på Skaret og i Solemdalen, men enda flere kunne gjerne deltatt på dette 
lavterskeltilbudet. Gruppa har arrangert et sonerenn. 

Også ifm noen SBM-cuprenn har det vært lagt opp til renntilbud for de yngste der flere fra gruppen har deltatt. 
Det er stor stas å være med på disse rennene, så vi hadde gjerne sett at alle arrangørene hadde et slikt tilbud.  

 

Ingunn N Gaupset Knut Inge Orset Leif Harald Sættem 

 

  



Årsrapport 9-10 år (2008-2009) for sesongen 2017/2018 
 

Trenere: 

- Åge Vassdal 

- Håvard Bjerkeli 

Sesongen 2017-2018 har generelt vært meget god med ny rulleskiløype og en fantastisk vinter med skiforhold 
kontinuerlig fra ca 15. november. Vi har hatt meget gode forhold gjennom hele vinteren, med veldig få økter 
der gruppa har vært nødt til å avslutte økta tidlig eller avlyse pga dårlig vær eller kulde.  

Vi startet treningene ved skolestart med et åpent tilbud om å trene sammen med 11-12 års gruppa. Her var 
trenerne i 11-12 års gruppa som hadde initiativet en gang i uka. Denne økta ble benyttet stort sett på Skaret på 
rulleski. Antall fra gruppa her var rundt 5-6 stk. 

Gruppa startet egne treninger etter høstferien, dvs rundt 15. oktober. Nytt av året er at vi har hatt 2 treninger i 
uka. Tirsdag ble benyttet på Nordbyen skole med innetrening fra kl 17-18. Torsdager var treningene fra 18-19 
enten på Skaret på rulleski eller i Katthola med barmarkstrening avhengig av været. 

Fra ca 15 november har vi vært på ski på Skaret og har oprettholdt 2 økter i uka. Etter at vi begynte på ski, så 
har gruppa økt noe og vi har vært fra 12-20 stk på hver trening gjennom vinteren. Enkelte økter har vi vært 
flere, andre økter litt færre. Noen har vært innom på gjestevisitt for å se om dette er noe de ønsker å fortsette 
med. Noen av fortsatt, men enkelte har også sluttet. Det bør i en slik gruppe være rom for at noen kan komme 
og gå litt som de selv ønsker. Det startet med ca 10-15 påmeldte i oktober. Noen utøvere er med på andre 
aktiviteter gjennom vinteren, og for noen så passer det dermed å være med på tirsdag, og for andre på torsdag.  
Det er 18 stk som har betalt treningsavgift denne sesongen. 

Vi opprettet en facebookgruppe som heter: MOI langrenn 9-10 år 2017-2018 som har blitt benyttet til å sende 
ut info om økta. 

Vi har hatt noen mål med treningsgruppen som ligger til grunn for øktene vi gjennomfører. Mye av dette er 
hentet fra Skifobundet (aktivitetsbanken) sin hjemmeside. MOI har også en treningsfilosofi, men den har ikke 
vært presentert til foreldre. Vi har hatt info/opplæring i bla utstyr og smøring av ski både i forbindelse med 
samlingen på Bjorli og på Skaret. 

Treningstider: 
Vi har hatt treninger hver tirsdag og torsdag 18.00 til 19.15 i perioden ca 15.11.17 til påske.  

 



 

Deler av gruppa på klassisk økt torsdag 15. mars 2018. 

 

Mål et for gruppen har vært følgende: 
- oppnå skiglede og ferdigheter gjennom lek og tilrettelagte aktiviteter 

 

Fokus på treningene: 
- stort fokus på lek – vi har hatt mye trening i korte løyper som utfordrer grunnleggende skiferdighet 
som fører til bedre balanse, koordinasjon, veksling på ulike teknikker 
 
-  gå mye uten staver 
- lære seg til de ulike teknikkene 
- gjennomføre økter som utfordrer fart og bevegelse gjennom ulike øvelser  
- finne øvelser som kan trigge konkurranseinstinktet 
- gruppa er veldig ivrig på stafetter, og vi har dermed hatt mye stafett i begge stilarter, både oppover, 
nedover, runder, med og uten staver 
- skicross løypa har vært mye brukt 
 
Vi har forsøkt å finne øvelser der de indirekte trener styrke, utholdenhet, hurtighet osv uten at de 
tenker at det er det de trener på. 
 

Samlinger: 
MOI arrangerte en samling på Bjorli som mange fra gruppa var med på. Her fikk vi gått mye på ski og 
mye sosial moro. 
I tillegg var noen med på endagssamlinga i forbindelse med at sprintlandslaget hadde samling i 
Molde i høst. Der ble de trent av utøverne på landslaget, noe som var veldig stas. Noen var også så 
heldig at de fikk hilse på selveste Klæbo: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skirenn: 
Vi har oppfrodret til deltagelse på sonerenn og lokale kretsrenn. Det har vært god deltagelse på sonerenn der 
nesten alle er med. På kretsrenn har det vært noe færre deltagere. 

 

     
Mange har vært flinke til å delta på skirenn, her noen av de som var med på kretsrenn i Tomrefjord. 

Utstyr:  
Vi har ikke gitt noen klare instrukser på hva de bør ha av ski, men alle hadde skøyteski ved sesonstart. 
Etterhvert som vi begynte med mer klassisk, så har skiparken til MOI med felleski vært flittig benyttet. Skiene 
har vært benyttet av løperne gjennom hele sesongen. Noen har etterhvert anskaffet seg egne felleski. Det er 
kun noen få av de som har klassisk ski selv som har smøreski. Vi har hatt lite fokus på utstyr, men kommer 
gjerne med anbefalinger dersom noen lurer på hva de skal kjøpe til barna. Det er uten tvil viktig at barna har ok 



utstyr for at de skal ha glede av treningene, og vi oppfordrer til å benytte MOI byttedag, MOI sine 
facebookgrupper eller noen de kjenner for å kjøpe/låne utstyr.  

 

  



Treningsgruppe 13-14 år 

 

 

 

I August 2016 startet vi med oppkjøringen til årets sesong. Vi satt oss noen felles mål, som 
blant annet er dokumentert på gruppas Facebook side, se utklipp ovenfor. Vi hadde en fin 
treningshøst hvor vi benyttet det fine været i september til turer i fjellet.  

 

 

 

 

Gruppa har bestått av bestått av i alt 10 løpere (6 gutter og 4 jenter) pluss 2 fra 
skiskyttergruppa nå i vinter. Deltakelsen på øktene har jevnt over vært meget bra og det har 
vært mye treningsglede og god kjemi i gruppa.  



Stort sett hele gruppa deltok på klubbens treningssamling på Eide hvor vi fikk anledning til å 
trene i strålende høstvær. Gruppa fikk kyndig instruksjon av Lydia under teknikk øvelsene 
noe som de har tatt med seg inn i skisesongen.  

 

 

 

Årets mål ble nådd under treningssamlingen og det synes jeg personlig var en god 
opplevelse. Alle i gruppa deltok på søndagens langtur som varte i 2 timer, målet var 1,5 t. 
Det var ikke alle i gruppa som trodde at det var mulig å få til men med jevn trening i 2 
måneder ble det en realitet for alle.  

 

 

Rulleskiløypa ble flittig benyttet av gruppa høsten 2016 og det fine været vi hadde påvirket 
også tiden vi brukte innendørs på Nordbyen Skole. Det ble få treninger innendørs med 
sirkeltrening men de gangene vi gjorde det var stemningen på topp.  

 

 

Snøsamlingen på Bjorli fikk vi smaken på vinter og utøverne fikk gått sine første mil på ski. 
Lydia var nok en gang en motivator og drivkraften bak ytterligere terping på teknikk. 

 

 

 

Årets sosiale høydepunkt var utvilsomt Ungdommens Holmenkollrenn hvor 8 utøvere med 
foreldre deltok. Klubben «sponset» transport til og fra Gardermoen og egen smørebod hvor 
vi i fellesskap preppet og smørte skiene til utøverne. Gruppa bodde på Scandic Holmenkollen 
Park og utøverne fikk leve ut livet som proffe skiløpere med egne smørere og alt av mat 
servert på et sølvfat.  



 

 

Gruppa har vært flinke til å delta på de lokale kretsrennene og er den gruppa med flest 
utøvere på SBM Cup. Flere utøvere har også reist land og strand rundt både for å konkurrere 
og finne snø. Deltakelse på flere skirenn i Trøndelag, Midt Norsk Mesterskap i Nord 
Trøndelag hvor Tobias ble Midtnorsk mester, flere forskjellige skirenn i Oppland deriblant 
Ungdomsbirken med en sterk 5. plass av Tobias. 

Helge Gautvik - trener 

 

  



Årsrapport for 15+ gruppen sesongen 

2016/2017  
 

15/16 åringer og 

juniorer 

 

 

 

 

Trener: Lydia B.W Winter-Hjelm 

 

 



 

 

 

 

Våren 2016 

Hva  Når  Fokus/ Innhold på øktene Ant på økt 

Oppstart på 
fellestrening 15 + 
gruppen våren 2016. 
For en ny sesong. 
Trenerprater og 
tr.planlegging med 
utøverne som ønsket 

3. Mai  - lystbetont trening 

- høy fart 

- mindre fokus på mengde 

- variert treningsinnhold 

- styrke, hurtighet, spenst  

(økter: 3000 m test, løp og styrke, 2 r.ski økter med fokus 
på teknikk, BDO-mila, Vardetesten. Bra m en statussjekk 
før sommer  

15-16 

3000 m test  4.mai  

Vardetesten  16.juni Viktig å sette en status før sommeren. Og for å kunne 
sammenlikne etter ferien om trening har fungert!  

 

Anbefalinger til 
utøverne i fellesplanen 
om hva de bør 
fokusere på. Dette er 
mest til de som ikke 
har individuelle planer 

Sommer 16 

Juni og juli er ypperlige måneder for å trene jevnt og godt og 
periodisere mer enn til vanlig!:)   

Etter skolesutt kan noen trenge å ta 1-2 dager helt rolig for å 
puste ut og restituere seg. Andre kan begynne rett på å legge inn 
en mengdeperiode!:) 

I en mengdeperiode er målet: Å utvikle utholdenheten, legge et 
solid grunnlag (for høst og vinter) og jobbe med teknikk gjennom 
rolige langturer.  

- Her bør dere ha kontrollerte intervaller rundt langturene I3-I4 
(2 i uka er bra!). Varier gjerne mellom korte-og lange drag, total 
dragtid er det som teller:)  

- Bryt opp langturer med korte rykk og hurtighetsdrag 
innimellom 

- Legg inn en litt ekstra lang langtur innimellom (5 dagers 
mellomrom), gjerne som kombiøkt og KUN I1 

- Legg inn jevnlige styrkeøkter for mage,rygg og armer, gjerne 
som en kort 2.økt 

- Bryt opp en mengdeperiode også med en hurtighetsøkt 
og/eller spenstøkt. Men unngå for mange i en mengdeperiode! 

- Jobb med teknikk på r-ski gå uten staver! 

 



- en hurtig langtur (F eller kun pigging) er ypperlig teknikk og 
utholdenhetstrening. (30 min -1 t. ) 

- Overordnet mål: Tren med glede og overskudd!!:)  

Høsten 2016 

Hva  Når  Fokus/ Innhold på øktene Ant på økt 

Oppstart fellestrening 
15+ gruppen etter 
sommerferien 

Tors 18.aug For å samle gjengen å komme i gang med fellestreninger 
for de som er hjemme 

17-18 

Forelde/utøvermøte 
15+ gruppen 

Tors 25.aug Bli kjent med nye i gruppen (15 åringene) Gi info om 
fellestreninger denne sesongen. Treningsfilosofi og 
arb.metodikk for gruppen. Fordeling av treneransvar. 
Individuelle utøverprater for å starte samarbeid 
utøver/trener og planlegge videre trening 

Barmarkssamling Eide 
lørdag 22. i den 
forbindelse økte vår 
gruppe til fellesøkter 
tors, fre, lør og sønd  

Tors .-søn 
20.-23. okt 

Torsdag: rulleski testløp F.  

Fredag: rolig jogg restitusjon. Kun 2 møtte opp. 
Lørdag/felles med klubben på Eide: Gruppa måtte trene 
en del alene siden jeg hadde økter med de yngre. Fokuset 
den helga var uansett rolig mengde så det var ok. Hadde 
litt stafett og div på slutten av økt. + trenersamtaler i 
pausen 

Søndag: Rolig langtur Skaret. Felles start m 13/14 års 
gruppen. Flott 3 timers tur! 

Eks på økter i løpet av 
første del av høsten:  

Aug- nov. Fokus på periodisere mellom menge/rolig og mer 
kapasitet og I4 intervaller. Stort fokus på teknikk r.ski, en 
del u staver og individuelle arb.oppgaver. ellers økter: løp, 
spenst, hurtighet, kontrollerte I3-I4 økter r.ski, skigang i 
Tusten, tour de Molde, noe styrke i Nordbyen etter 
høstferien.  

    

Snøsamling Bjorli. 
Teknikkarbeid med alle 
gruppene  

25.-27 nov Noen av de eldste utøverne gikk på Gålå åpningsrenn der. 
Ellers fokus på teknikk ski, u staver og få inn gode oppg 
tidlig på ski. Bra jobbinb. Stafett og moro også.  

 

Vinter 2017 

Hva  Når  Fokus/ Innhold på øktene Ant på økt 

Oppstart 
fellestreninger etter 
nyttår. Nå 
fellestreninger ons og 
tor 

Onsd 4.jan Januar og februar var det dårlige snøforhold. Men vi 
hadde en liten stripe i Kordalen heldigvis. Vi fikk 
gjennomført økter, men mindre teknikk pga mørket.  

Mer fokus på fart og tøffe økter. Kortere drag og lengre 
pauser for å ta kroppen til nye erfaringer. Form oppkjøring 
mot MNM i slutten av feb og HL i starten av mars for 
15/16 åringene. Mye god utvikling både teknikk- og 
kapasitetsmessing. Gode resultater. Gode skiforhold i 
mars.  

Variert. 
Skiskytterne 
litt eget 
opplegg på 
onsdagene. 
Mellom 10-
17 stk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HL  Tors 2.-søn 
5.mars 

Være med 15/16 åringene som har stått på og jobbet mot 
dette målet i hele år. Løpere med: John Magnus, Vemund, 
Sebastian, Aud, Karsten og Mikkel. Flott gjeng. Viktig og 
moro å se den i renn. Kommentar: alle bodde spredt og 
kun Lydia bodde med kretsen. Ønsker klubben dette? Det 
blir lite samlende og sosialt på en sånn tur når alle bor 
hver for seg. Dette kan vi ta opp og evt sette noen 
retningslinjer på. 

 

Evaluering av sesongen  Mars/april Evaluere fellestreninger. Hva er bra og hva kan gjøres 
bedre? Foreldre og utøvere 

 

Sesongavslutning  Rundt påske  Kveldsmat felles med en liten oppsummering uten for 
mye evaluering. Det er litt tidlig. Nå skal utøverne få puste 
litt ut, senke skuldrene og gjøre litt andre ting.  

 

Sesongevaluering  April  Evaluering av sesongen, felle for gruppen og hver enkelt. 
Viktig del av treningsprosessen. Gå igjennom hva som ble 
gjort, ble målsettinger oppnådd? Evt hvorfor ikke?  

 

Oppstart av ny sesong 4.mai   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder fra året 16/17



























 



 



















 

  



Årsrapport fra hovedtrener for MOI sesongen 2016/2017  

 

Hva Når Hensikt 

Trenermøte for trenerne i gruppene 11-
12,13-14 og 15+ 

Ons 24.aug Oppstartsprat. Status trenere og hver gruppe. Plan for 
treninger fremover, tips om trening ol.  

Forelde/utøvermøte 15+ gruppen Tors 25.aug Bli kjent med nye i gruppen (15 åringene) Gi info om 
fellestreninger denne sesongen. Treningsfilosofi og 
arb.metodikk for gruppen. Fordeling av treneransvar. 
Individuelle utøverprater for å starte samarbeid utøver/trener 
og planlegge videre trening 

Trenermøte 9-10, 11-12, 13-14 og 15+ 
gruppene.  

Onsdag 19.okt 1) Høre hvordan starten på høsten har gått 
2) Spikre samlingen til helga, organisering av økter, 

teknikk og fellesaktivitet.  
Barmarkssamling Eide. Lydia 
Teknikkveiledning med alle gruppene 
fordelt på de 2 øktene. Både klassisk og 
skøyting (9/10 år, 11/12 år og 14/14 års 
gruppa)  

Lør-søn 22.-
23.okt 

Ca 40 stk var samlet til en flott dag på Eide. Noen fra Eide ble 
også med. Mye bra jobbing og viktig å jobbe teknikk med de 
yngre gruppene også. Moro med fellesaktivitet til slutt selv om 
det er viktig å gjøre dette enkelt og effektivt siden mange er 
slitne.  

Evaluering barmarkssamling 

Sendte ut til trenerne tors 3.nov 

2 uker i 
etterkant 

sendt ut og 
svart på epost 

Få tilbakemelding fra trenerne som var med på hva som er bra 
og hva vi kan gjøre enda bedre. Finne en fellesplattform der 
målsettingene er i overenstemmelse med forventingene. 
Utarbeide en tydeligere målsetting med samlingen.  Klort 
oppsummert: Flott sted, bra med innspill på teknikk av Lydia 
og moro med andre klubber. Legger ved vedlegg m 
evalueringene til trenerne. 

Trenermøte 9-10, 11-12, 13-14 og 15+ Tors 17.nov Status og planlegging av snøsamlingen. Bra å møtes og ta 
gjennomgang av status og være i forkant av samlingen med 
planleggingen 

Snøsamling Bjorli. Teknikkarbeid med alle 
gruppene både klassisk og skøyting 

25.-27 nov Viktig samlingspunkt for klubben. Alle gruppene bor på samme 
sted, ser hverandre på hver økt og spiser/har sosialt sammen. 
Teknikkøkter. NB: obs på at noen utøvere begynner å velge 
bort samlingen fremfor skirenn ski Sjusjøen. Målet må være at 
alle synes denne samlingen er viktig og prioriteter den. Evt se 
på tidspunkt for samlingen? For så vidt bra, men ofte litt 
usikkert mpt snøforholdene. I tillegg krasjer denne helgen med 
Bull-sprinten for de eldste utøverne som satser.  

Oppstart fellestreninger etter nyttår Onsd 4.jan  

Innom gruppe 9-10 år for å si litt om 
utviklingskonseptet og hvem hovedtrener 
er.  

Man 24.jan For å si litt hvem jeg er, hvilken rolle jeg har og å si litt til 
foreldrene om utviklingskonseptet og trening og foreldrenes 
rolle på det alderstrinnet. 

Oppsummering og halvårs status for Rvg. 
Thormod og meg 

18.jan For å gi en rapport om semesteret som har gått, med treninger 
og opplegget og erfaringer. Se eget ark (Thormod) for 
punktene som kom opp  

Møte med Helge, Thormod og Lydia 25.jan For å planlegge et møte med rvg ledelsen for å komme med 
status-rapport og høre hva de ønsker fremover og har mål om.  



Møte med Thormod, Helge og Lydia Man 13.feb Ta opp å finne løsninger for en case i klubben, angående 
individualisering i 13/14 års gruppen. Hvordan håndtere dette 
og hva vi konkret må gjøre.  

Møte med Romsdal vgs (Eva, Frode, Sylfest, 
Helge, Thormod og Lydia)  

Ons 15.feb Statusrapport om året så langt. Utøvere, trening, resultater. 
Nyttig møte. Må se an bruken av Lydia inn i skolen neste år. 
Motivasjons nedgang, skader og sykdom som gjør det til en litt 
krevende gruppe å jobbe med. Men ellers har økter og 
gjennomføring fungert meget bra. Bra samarbeid mellom 
Lydia og Sylfest.  

Møte med klubben og forelder ang saken 
om individualisering i 13/14 års gruppa 

Ons 15.feb La far få dele sin verson og sine tanker.  Lydia: si litt om 
faglig bakgrunn for hva klubben tenker om å trene utenom 
gruppa/annerledes i 13 års alderen. Noen løse tanke om 
videre. Ledelsen og Lydia skal ta opp dette mer og komme 
med en avgjørelse. 

HL i Tolga  Tors 2.-søn 
5.mars 

Være med 15/16 åringene som har stått på og jobbet mot 
dette målet i hele år. Løpere med: John Magnus, Vemund, 
Sebastian, Aud, Karsten og Mikkel. Flott gjeng. Viktig og moro 
å se den i renn. Kommentar: alle bodde spredt og kun Lydia 
bodde med kretsen. Ønsker klubben dette? Det blir lite 
samlende og sosialt på en sånn tur når alle bor hver for seg. 
Dette kan vi ta opp og evt sette noen retningslinjer på.  

Trenermøte/seminar for treneren i klubben 
med Lydia 

Mars/april Viktig å samle treneren etter sesongen og høre hvordan det 
har gått. I tillegg at de får litt påfyll faglig. Temaet denne 
gangen: trener/utøverforholdet, motivasjonsfaktorer. 
Dessverre var det kun 1 av trenerne utenom Håvard som også 
kom. Dermed ble det et lite møte med Helge Håvard og meg.  

 Mai  

Ulike prater og møter for å klargjøre 
trenerkabalen for høsten. Helge, Lydia og 
Håvard 

Våren  Få Håvard til å være med 13/14 års gruppa neste sesong. 
Veldig nyttig og avklarende. Viktig info og oppgaveavklaring 
for hvilken rolle Håvard skal ha. Han skal være men på 1 økt i 
uka i 13/14 års gruppa fra høsten av.  

Treff av kretslagsstrenerne, i Stordal 9.juni For å få et bedre samarbeid mellom MOI utøverne og 
kretslagsstrenerne. Viktig informasjon og utøveroverføring i 
forbindelse med at Lydia skal ut i permisjon til høsten. Avtale: 
Pål Bjørn tar over oppfølging av MOI utøverne som er på 
kretslaget.  

 

 


