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e-mail: oddbjorn.lillebekk@gmail.com

ÅRSRAPPORT FRA LANGRENNSGRUPPA 2020
Styret har i 2020 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Oddbjørn Lillebekk
Nestleder:
Morten Brænd
Sekretær:
Torgrim Finsrud
Kasserer/kiosk leder.
Geir Hesbøl
Løypekomiteleder
Harald Sæterlien
Sportslig leder:
Ingunn Fossmellem
Arr. komite:
Per Morten Wangen
Styret har siden forrige årsmøte hatt 4 styremøter i tillegg til ukentlig kontakt pr. telefon og
ved arrangementene. Koronasituasjonen har vanskeliggjort flere møter.
Treningsgrupper:
Skigruppa har hatt følgende treningsgrupper
Sesongen 2019/2020
f. 2013/2012
f. 2011
f. 2010
f. 2009/2008
f. 2007 og tidligere
Sesongen 2020/2021
f. 2014
f. 2012/13
f. 2011
f. 2010
f. 2009 - 2005

Pernille Malm Jensen, Anneth Rønning
Erlend Øverby, Marion Øverby, Bjørn Ellingsen, Linda Ellingsen
Magnus Bergersen, Tommy Persson
Ingunn Fossmellem, Pål Svendsen, Jeanette Schulstad
Roger Behrns, Eivind Lande, Birger Bråthen

Marion Øverby, Niklas Stolpe
Pernille Malm Jensen, Anton Olstad
Erlend Øverby, Bjørn Ellingsen (Anton Olstad på torsdager)
Magnus Bergersen, Tommy Persson
Ingunn Fossmellem, Pål Svendsen, Jeanette Schulstad,
Roger Behrns

Skigruppa hadde vinteren 2020 fellestreninger to dager i uka; mandag og torsdag. Skitreningene har vært populære, men grunnet en snøfattig vinter ble det noe frafall fra barmarkstreningene til skitreningene. Men ca. 50 utøvere har hver uke vært på Liermoen og
gjennomført skitreninger.
Sesongen tok en brå slutt 12. mars, grunnet Covid-19 og lockdown.
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Vi startet opp igjen med treinger for f. 2011 og eldre i slutten av august 2020.
Da med rulleskitrening hver lørdag ved Eidskog ungdomsskole. I tillegg har de eldste fra
f.2008 hatt tilbud om «ivrig trening», dette har vært styrketrening på Eidskog aktiv hver
onsdag og langtur løp hver søndag. Tusen takk til Eidskog aktiv for gratis lån av sal og utstyr.
Etter høstferien startet vi opp med barmarkstreninger for alle grupper ved Magnor skole. Vi
tilbyr fortsatt trening mandager og torsdager. Dette har vært et populært tilbud og i gjennomsnitt har 70 barn vært tilstede hver uke.
I henhold til visjonen vår om at alle våre trenere skal ha minimum treningslederkurs så satte vi i gang dette i juni for de som ikke allerede har kurset. 9 av våre trenere deltar på dette
kurset, i skrivende stund gjenstår kun en modul før alle er utdannet.

Samlinger:
Avslutningssamlingen på Sjusjøen ble avlyst grunnet Covid-19.
Vi markerte sesongstart i august med en Kick-off. samling ved Leirsjøhytta. 34 utøvere og 10
trenere deltok på trening, pizza lunsj og testløp.
I og med stengte grenser og fortsatt Covid-retningslinjer ble årets høstsamling flyttet fra
Sälen til Trysil. Her bodde vi på Radisson Blu resort. 79 personer deltok, deriblant mange
nye både utøvere og foreldre. Dette ble ei meget fin samling, hvor det sosiale ble satt fokus
på. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive og vi vurderer derfor dette alternativet også neste år.
5 utøvere født 09-07 deltok på sommerskiskole i Trysil nest siste uke i august.
I oktober gjennomførte vi to dagers hjemme samling på Magnor/Skotterud. Lørdag deltok
51 utøvere og 9 trenere, det ble da gjennomført to økter med pizza lunsj i mellom. Søndag
ble det gjennomført en økt i et voldsomt regnvær ved Gapahuken ved Skotterud skole. 34
utøvere og 8 trenere deltok.
Den planlagte snøsamlingen i desember ble avlyst grunnet Covid-19. Av samme grunn har vi
valgt å ikke invitere naboklubber til våre samlinger denne høsten.
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Arrangementer:
Etter en helt snøfri vinter fikk vi arrangert 5 skikarusellrenn. Klubbmesterskapet regnet
bort. Alle løpene ble arrangert på Liermoen Kunstsnøanlegg. 20. februar var det også slutt
med snø på Liermoen. Det var 120 deltagere som fullførte skikarusellen. Vi hadde en del
løpere fra Sverige og Odalen da Liermoen var eneste sted der det var snø.
Premieutdelingen ble enkelt gjennomført ved Magnor Glassverk der deltagerne selv
hentet sin premie.
Krystallrennet ble også arrangert på Liermoen under gode forhold. Vi fikk ikke Sjusjø- Cup i
2020 derfor ble det bare 150 deltagere. Arrangementet gikk prikkfritt med flotte premier
fra Magnor Glassverk.
Krystallmarsjen ble arrangert ved Magnor Glassverk 23/8- 2020 og hadde ca. 130 deltagere.
I august gjennomførte vi Stangnessjøen Grand Prix, ett rulleskirenn med start og mål på
Tollefsbøl skole. Her var naboklubber invitert til å delta. Antall deltakere 40.
Rennet ble godt mottatt, og er noe vi ønsker å gjennomføre også i 2021

Deltagelse/resultater 2020
KM
Fristil: Marie (J15) nr 3
Klassisk: Dorthe (j13) nr 3, Synne (j13) nr 8, Albin (G13) nr 9, Asbjørn (G13) nr 10, Alfred
(G13) nr 11, Marie (J15) nr 1, Kristian (G17) nr 1, Bård Eskild (MS) nr 1, Edvard (MS) nr 2
Klassisk sprint: Synne (J13) nr 10, Bendik (G17) nr 4, Kristian (G17) nr 5
Sprint stafett fristil: G13/14 år – Albin og Alfred nr 11
Hovedlandsrennet, Nybygda
5 km klassisk: Marie (j15), nr 144
Sprint fristil: Marie (J15), nr 119
NM senior:
30 km klassisk : Bård Eskil nr 111
Stafett: Damer nr. 37 (Sofie, Christine og Marie)

De yngste skiløpere har deltatt i lokale renn som Granlirennet, Volvocup på Liermoen og
Krystallrennet, samt renn på Hedemarken, i Akershus og Oslo med mange gode resultater.
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Vi hadde en meget fyldig tropp i Krystallrennet med 46 deltagere.

Turrenn:
Vi har hatt deltagelse i turrenn i år også. Vi hadde deltagelse i Mattila Skimaraton og Vasaloppet. Birken ble avlyst grunnet korona.
Vi har også gode resultater i inneværende sesong 2021.
Meget gode resultater i KM, og Trysil Cup. Dessverre har 3 av våre juniorer vært skadet eller
syke i sesongen. Løpere over 20 år har ikke fått gått skirenn.
Økonomi:
Viser til regnskapet som egen post.
Vi har hatt våre årlige dugnader ved Glassverket. Opprydding på våren og
parkeringsvakt i forbindelse med deres messe i november.
Vi har hatt følgende sponsorer/samarbeidspartnere i sesongen:
Magnor Glassverk, Sparebank 1 Østlandet, KIWI Magnor, Odd Hagerud AS,
Eidsiva Energi AS, Kjell Trandem AS, Maskin AS Feral, X-Way Sport,
Jan Olaf Olsen Transport AS.
Anlegg:
Det er bare utført nødvendig vedlikehold i lysløypa i år, men det er planer om utbedring i
inneværende år. Breddeutvidelse av løypa langs myra. Breddeutvidelse og dosering ved
nedkjøring fra skolen og ved kryssing av Leirbekken. Beregnet kostnad kr. 85 000.
Det er skøyting som tvinger fram dette. Løypa ble bygd for klassisk skigåing.
For lettere vedlikehold på barmark av lysløype, turløyper og løype til Leirsjøen har vi planer
om innkjøp av ATV samt krattknuser. Beregnet kostnad kr. 85 000.
Vi har søkt om tilskudd fra Sparebankfondet på 150 000. Vi får svar i mai mnd.
Vårt nye tidtakersystem fungerer nå utmerket. Har kjøpt inn kamera og laserutstyr for back
up. Dette letter og sikrer arbeidet med tid tagningen.
Liermoen Kunstsnøanlegg:
Vi er medeiere i Liermoen kunstsnøanlegg. Dette er et anlegg til en verdi på ca. 4,5 mill. i tillegg løypemaskin til 1.5 mill. Det er i 2020 satt opp kjøletårn. Dette vil kjøle ned vannet slik
at det er mulig å produsere snø ned mot -3 grader.
Granli Il og Magnor UL er enige om at overskudd i anlegget forblir i kunstsnøanlegget.
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Styret vil til slutt takke alle som har deltatt aktivt som løper, leder, trener, deltatt i dugnad,
vært funksjonær på arrangement og ellers på annen måte har støttet langrennsgruppa.
Skotterud, 12/4-2021
Magnor UL Langrennsgruppa
Styret

