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BYÅSEN IL SKI – LANGRENNSGRUPPA 
 

Oppmanns- og trenerrapport, gruppe 11-12 år, sesongen 2018 / 2019 

 
 
 

Organisering 
Hovedlagleder / oppmann:  Guro Sundal 
Hovedtrener:    Thomas Larsen 
Trenere:  Lars Cato Rekstad, John Andreassen, Frode Sundal, Håkon Hov, 

Line Furuhaug, Børge Leiren, Anders Myrland, Rolf Sellesbakk, 
Sveinung Strand, Lars Tore Gellein 

 
Det er utarbeidet treningsplan for gruppa. Denne tar utgangspunkt i utviklingstrappa til 
Norges Skiforbund. Treningsplanen beskriver hovedmål i treningen, stilart, hvem som har 
treneransvaret, hvor i anlegget treningen skal være. Treningsplanen har til enhver tid vært 
tilgjengelig fra hjemmesiden til 11-12. Utviklingstrappa ble gjennomgått i fellesskap på første 
trenermøte- 
Det informeres om treningene via facebook i forkant av hver økt. Trenergruppen har 
benyttet Spond til oppfølging og planlegging av treninger. Ansvarlig trener har publisert plan 
for økt til alle trenere senest dagen før trening.  
 
Trenergruppa har hatt 1 møte før, og 1 møte i løpet av sesongen. I tillegg har trenergruppen 
gjennomført felles teknikkurs slik at trenerne er samkjørte i forhold til instruksjon av barna. 
 
Foreldremøte ble gjennomført i Nilsybyen 29 oktober. Det var godt oppmøte.   
 
All informasjon til foreldre skjer gjennom gruppens lukkede side på facebook, som p.t. har 
186 medlemmer. Dette fungerer veldig bra.  
 
 
Treninger 
11/12 årsgruppa har 67 registrerte medlemmer, og har denne sesongen hatt et oppmøte på 
mellom 40 og 55 barn på treningene. Første trening ble gjennomført i august 2018. Frem til 
høstferien ble det kjørt èn trening pr uke. I tillegg var noen av ungene med på felles 
langturer arrangert hver søndag for hele skigruppa. Det ble fastsatt litt ulike oppmøtesteder i 
denne perioden, bl.a. ble Granåsen benyttet hyppig. Etter høstferien ble det gjennomført to 
treninger pr uke, mandag og torsdag kl. 18 med Nilsbyen som planlagt, fast oppmøtested. 
 
Første trening på snø var i Granåsen 18. november, og har med et unntak siden dette blitt 
gjennomført på snø.  Det er, så langt forholdene har tillatt det, blitt forsøkt å gjennomføre to 
økter i samme stilart etter hverandre, dette for å få tid til å repetere og fokusere på samme 
teknikk.  
 
Det har vært stabilt oppmøte gjennom hele sesongen, generelt med noen flere utøvere på 
mandagstreningene.  
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Begge årsgruppene har trent samlet hele sesongen. Det ser ut til å ha fungert bra. På grunn 
av det store antallet, har øktene stort sett blitt kjørt med felles oppvarming, og fortløpende 
inndeling i tre grupper/stasjoner.  
Samarbeidet i trenergruppen har fungert svært bra, og oppmøtet blant trenerne har vært 
godt og avklart i forkant av treningene (her har Spond fungert veldig bra). Det anbefales at 
man bør være 9-10 trenere totalt gjennom sesongen med en så stor medlemsmasse. 
 
I tillegg til de faste mandags- og torsdagstreningene har det blitt gjennomført ulike 
helgeaktiviteter: 

• Fellestur søndager med resten av Byåsen IL langrenn 

• 63˚N i oktober 
 
 
Konkurranser 
Det ble lagt ut en liste over anbefalte skirenn på facebookgruppen i desember. I tillegg ble 
det på foreldremøtet oppfordret til deltakelse på skirenn og stafetter, og påmeldingsrutiner 
ble gjennomgått. 
 
Det har vært bra deltakelse fra gruppen på skirenn, spesielt stafettene er populære. På 
Uglarennet var det totalt 46 deltakere fra 11-12.  
Det toppes ikke lag til stafetter, men tilstrebes å sette opp så jevne lag som mulig. 
Lagfølelsen styrkes helt klart av at gruppa stiller med mange deltakere på skirenn/stafetter. 
Barna støtter hverandre, heier, og skaper god stemning på premieutdelinger! 
 
Det har i regi av trenere vært kjørt felles oppvarming på poengrenn og Uglarennet. Dette er 
blitt satt pris på. Trenerne har også tilbud smørehjelp på stadion ved klassisk—renn.  
 
Vi har hatt/planlegger påmelding for følgende stafetter denne sesongen: 

• Strindheimstafetten: 6 guttelag, 2 jentelag 

• Heimdalsstafetten: 8 guttelag, 4 jentelag 

• Bratsbergstafetten: 6 guttelag, 2 jentelag 

• Ranheimstafetten (2-mannsstafett):  

• Dalgårdstafetten: 
 
 
Sosialt 
Flere sosiale aktiviteter har vært gjennomført: 

• Flere søndagsturer (høst) (også åpne for foreldre) 

• 63˚N i oktober 

• Kveldsmat med brødmat, frukt og kakao i november 

• Treningssamling i Vålådalen i desember (stor deltakelse fra 11/12 års gruppa) 

• Juleavslutning sammen med 13-14 års gruppa med gløgg og pepperkaker i Nilsbyen 
siste trening før jul 

• Felles middag (pizza) med quiz på Palermo etter Uglarennet i januar 

• Kveldsmat etter trening i mars 
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Planlagt avslutning etter siste trening i april samt mesternes mester med Pirbadet og Egon i 
april/mai. 
 
Målsetting 
 
Målet for 11-12 års gruppa er å utvikle skiferdigheter og treningsglede i ett trygt miljø. Man 
ønsker mangfold og utfordringer for alle. Det er fokus på mestring og utvikling, samt ett godt 
sosialt miljø på tvers av kjønn, alder og skolekrets. Erfaringer fra eldre årskull tilsier at det er 
lurt å la gutter og jenter trene sammen, og det har vært gjennomført konsekvent.  
 
Det har vært ei svært positiv gruppe å jobbe med. Det er stort oppmøte på trening, og det er 
stor skiglede og treningsiver i gruppa. Ungene kjenner hverandre ganske godt etter hvert og 
flere har knyttet vennskap på tvers av skolene.  
 
 
 
 
Trondheim, 04.03.2019 
Guro Sundal         
Hovedlagleder/oppmann         


