
 

Oppmannsrapport BIL langrenn 15/16 år gruppe 2018/19 
 

Året har som tidligere vært preget av engasjement, treningsvilje og gode resultater.  

 

Treningsgruppa har bestått av mellom 15-20 utøvere. 

 

Det har vært regelmessig ukentlige treninger siden mai, og fra september vanligvis minst 3 

treninger ukentlig (utendørs kl 18 tirsdag og torsdag, styrke innendørs onsdager kl 20, og 

langtur søndag eller lørdag når dette har passet). Noen av treningene har vært gjennomført i 

fellesskap med langdistansegruppa i friidrettsavdelingen. 

 

Det har vært en stor gruppe av foreldretrenere som har stilt opp gjennom hele sesongen under 

ledelse av Øyvind Kvennås. I tillegg har Ingrid Haugland vært engasjert som (betalt) trener 

for gruppa, og hun har stort sett gjennomført tirsdag og torsdagstreningene. Foreldretrenere 

har hatt ansvar for øvrige treninger, samt bistått Ingrid som assistenter. 

Treningsoppmøte har variert noe, spesielt ettersom det er flere i gruppa som kombinerer 

langrenn med skiskyting. Innsatsen har vært meget god.  

Vi har også hatt flere eksterne utøvere som har trent med gruppa, bl.a. en utøver fra 

Leinstrand, samt at utøvere fra Selbu har deltatt på noen treninger sammen med oss. Det har 

vært veldig positivt. 

 

Utendørs treninger har stort sett foregått fra Nilsbyen eller Granåsen. Det har stort sett vært 

gode skiforhold fra medio desember.  

 

Av andre felles aktiviteter kan nevnes følgende: 

• Kretssamling i juni i Nilsbyen: de flere utøvere deltok, samt at flere trenere var 

engasjert 

• Barmarksamling i Haltdalen i september 

• 63 grader nord i oktober 

• Treningssamling / sosial samling for 15/16 årsgruppa på Røros / Bruksvallarna i 

november 

• Treningssamling i Vålådalen i desember 

 

I tillegg er det gjennomført noen sosiale sammenkomster etter trening, typisk kveldsmat og 

kakao.  

Det har vært fellesovernatting på Hovedlandsrennet på Gålå. 10 utøvere deltok, til sammen 

var over 20 Byåsinger samlet.  

 

Både guttene og jentene har levert gode resultater og det er stor og god bredde i gruppa. Det 

er en stabil kjerne som har deltatt jevnlig på skirenn. Resultatmessig har det vært bra, bl.a. 

• Seier i KM stafett for guttene, sølv til jentene 

• Flere medaljer i midt-norsk mesterskap på Røros 

• Hele 4 utøvere til finaleheat i sprint under hovedlandsrennet, to gutter på Sør-

Trøndelags 1. lag som tok bronse på stafett i hovedlandsrennet og ellers flere gode 

plasseringer 

• Gruppa har også utøvere som er tatt ut til å representere Sør-Trøndelag under 

Ungdomsstafetten i Holmenkollen (10. mars 2019) 
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