
Oppmannsrapport junior, sesongen 2018-19 
   Juniorgruppa har i år bestått av nesten 60 løpere, av disse har ca halvparten deltatt i 
Norgescuprenn. Vi er fortsatt en av de største juniorgruppene i landet, med et godt 
treningsmiljø og gode holdninger. 
Mange av utøverne går på Heimdal VGS, og på 2002kullet er det noen flere, sammenliknet 
med tidligere. Det har vært satt fokus på å gi alle et like godt tilbud treningsmessig, enten 
man går på Heimdal eller ikke. Det har vært innført en ekstra klubbtrening i uka fra forrige 
sesong. 
 
 
Samlinger: 
   -Sognefjellsamlingen i juni.  
   -Åpen juniorsamling i Nilsbyen i høst 
  - Klubbsamling i Vålådalen – kolliderte med kretssamling i Bruksvallarna (som alltid) 
 
Sportslig: 
   Det har vært en god sesong, rent sportslig sett. Vi gjorde «rent bord» i stafettKM, 
Strindheimstafetten, med seier i begge klassene. I NC går det også bra. Vi har flere løpere 
blant topp 20 i flere av klassene. Det er gledelig å se at de «nye» juniorene markerer seg, 
særlig i M17. 
Vi har også en Norgesmester i U23, sprint, i Hanne W Rofstad. 
NM senior gikk i år i Meråker, med deltakelse av flere lag fra Byåsen IL junior. Svært 
respektable resultater, og dette må sees på som god trening til videre deltakelse 
 
 
Trenere: 
Vi har hatt en god trenersituasjon gjennom sesongen. To nye trenere ble ansatt i fjor, Renate 
Tjetland og Sindre Tungesvik. Disse har utmerket seg ved å være «på» gjennom hele 
sesongen, og vært synlige, både på trening og renn. Vi forsøker å få dem til å ta en sesong til. 
 
Dugnader: 
En nokså uttalt dugnadsvirksomhet i juniorgruppa. Følgende er gjennomført: 
 
Trondheimsløpet 
Trondheim byggfestival, Sandmoen 
En flyttekveld – flytte kontormøbler 
St Olavsloppet – løypevakter juni 
Bråtesten sept 
Planlegging og gjennomføring av nasjonal byttedag i november, i samarbeid med BSK. 
 
Disse har gitt gode inntekter, og har gjort det mulig å bidra med reisestøtte til utøverne 
gjennom sesongen. 
 
 
 
 
 



Sosialt: 
Det har ikke vært veldig mange sosiale sammenkomster utenom reiser og deltakelse på 
Norgescup, hvor gruppen har stort sett har bodd temmelig samlet. For øvrig er det planlagt 
sesongavslutning i mai. 
 
 
Sesongen 2018-19: 
Evaluering av sesongen vil bli gjort på et planlagt foreldre/utøvermøte i mai. Foreldregruppa 
har vært stor og engasjert, og det har vært lett å få delegert arbeidsoppgaver. Vi har hatt 
delegerte oppgaver for booking av hotell/rom, klesbestilling, foreldretrenere og sosialt. 
Mange av disse foreldrene går ut av gruppa neste sesong, og arbeidet med å få nye på plass 
er allerede i gang. 
Undertegnede går av nå, etterfølges av Tor Arne Falkanger 
Vi har hatt en god trenersituasjon, og håper å kunne fortsette med denne. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Dag Halvorsen 
 
 


