
Årsberetning fra langrenn. 
 
Skisesongen fikk en brå slutt, og all aktivitet og renn ble avlyst over hele landet. Corona viruset førte til at all 
organisert idrett ble stoppet umiddelbart fra regjeringen. I skrivende stund laver snøen ned og vi får skikkelig 
påfyll av vinter. Vi håper at klubbens medlemmer benytter det flotte anlegget vårt til egentrening, selv om de 
organiserte treningene er avsluttet.  Men alt i alt har det vært en ok snøvinter med mye skiaktivitet på 
Byafjellet stort sett hele sesongen. Snø dugnaden og snølager fra forrige sesong sørget for skiglede fra oktober, 
og vi fikk nesten 5 måneder med organisert skitrening i sesongen. En trening var det ikke snø eller forhold til 
trening på Hallem, da ble Steinkjerhallen benyttet og oppmøtet var like bra som på utetreningene. 
 
Takket være våre fantastiske trenere har det vært varierte og velorganiserte treningsøkter uke etter uke! 
Innimellom har det vært noe trangt om plassen, men dette har trenerne løst på en fabelaktig måte. Klubben 
har hatt fokus på rekrutering noen år, og dette begynner å gi resultat. Skileik 1 har hatt mellom 40-50 utøvere 
på treningene gjennom hele sesongen, mens Skileik 2 har hatt rundt 35 utøvere på det meste. Nytt av året er 
ny inndeling til skicross, dette har vært en suksess med opptil et 40-tall barn på trening. Med rundt 130 barn 
fra skileik 1 til skicross lover dette godt til årene som kommer. Flere disse av disse har deltatt på flere 
kretserenn og mange var selvfølgelig på Steinkjer skifestival. Det virker som stafett er en fin måte å få mange til 
å delta. Det er ofte mer moro når man stiller sammen på lag!  
 
Også for de eldre gruppene har det vært jevnt og bra oppmøte gjennom sesongen. Vi har flere juniorer og 
seniorløpere som representerer klubben på en strålende måte. 
 
I år som i fjor startet sesongen med barmarkstreninger. De største utøverne begynte på sommeren, mens 
skileikgruppene hadde oppstart etter høstsamlingen. På høstsamlinga deltok 96 barn og ungdommer over to 
dager. Dette er en skikkelig kick-off til årets sesong. 
 
I år som tidligere har det vært servering av vaffel og saft i klubbhuset etter tirsdagstreningene, og dette er et 
populært tilbud. Uten foreldre som stiller opp til denne dugnaden hadde dette ikke vært mulig, takk til alle. Vi 
får mange positive tilbakemeldinger fra de som stiller på vaffeldugnaden om at det er både sosialt og trivelig å 
bidra på kjøkkenet - og en ekstra bonus er å være sammen med så mange blide og fornøyde utøvere!  
 
Team Innherred er det treningsopplegget som skiklubben har for juniorer. Shawn Lillefjell har vært klubbens 
kontakt opp mot Team Innherred. Team Innherred har fungert godt og har for øvrig hatt 7 samlinger i løpet av 
sesongen. De eldste utøveren har hatt noen flere samlinger. I tillegg har utøverne vært velkommen på de 
ordinære treningene klubben har. Jevnt over har løperne hatt fin sportslig utvikling, og miljøet i gruppa har 
vært bra. 
 
 
I år også ble det gjennomført en snøsamling i Vålådalen tidlig vinter. Dette er et populært tiltak for de eldste 
utøverene, som også er sosialt for barn og voksne. I forrige sesong ble det også gjennomført en samling i 
snøtunell, dette ble ikke prioritert i år. 
 
Steinkjer skifestival ble i år en suksess med over 237 påmeldte i langrenn. Nytt av året var at skifestivalen ble 
avholdt over to dager, dette var en suksess, men flere deltagere på Byafjellet rundt enn tidligere. Takk til alle 
som stiller opp for å lage skifest på Steinkjer Skistadion, uten alle positive mammaer, pappaer, pensjonister, 
besteforeldre, hadde dette ikke vært mulig å gjennomføre på en slik strålende måte.  
 
På karusellrenn har det vært rundt 200 barn vært med på rennene i vinter. Det ble arrangert ett renn før jul og 
tre etter, med medaljeutdeling etter målgang på siste renn. Det var lagt til rette for skicrossaktiviteter for både 
store og små i skileikanlegget og i rundeløypene. For de eldre aldersklassene sørget trenerne også for god 
variasjon i rennprogrammet blant annet med nullrenn og skicross.  
 
Selv om sesongen ble brått avsluttet to uker før vi fikk gjennomført klubbmesterskap, har det resultatmessig 
vært prestert godt på mange renn rundt om i landet denne sesongen. De mange sterke resultatene har også 
gitt mye positiv mediaomtale til klubben.  
 



Pål Trøan Aune har hatt en flott sesong med årsbeste med 4. plass i Dresden, World Cup. Bare 8 hundredeler 
fra pallen. Han ble nummer 17 i sprintcupen, med 4 starter. Gratulerer.  
Thomas Westgård har også hatt en god sesong og tatt WC poeng. 
 
  
NTE-cup: 
 
Jenter 13:  
11. plass Astrid Marie Sandhaugen 
12. plass Vår Ivarsdatter  
 
Jenter 14: 
12.plass Rakel Bergin Holtan 
14. plass Blomma Guin  
 
Gutter 13: 
4. plass Anders Henrik Lillefjell 
7. plass Magnus Bratbakken 
  
Gutter14:  
3. plass Emil Rygg 
16. plass Tage Vekseth Hahn 
18.plass Niklas Halås Sjåstad 
 
Gutter 15:  
9. plass Brage Aufles Fosssan 
 
Gutter 16: 
3.plass Vegar Lægran Bratseve 
9.plass Marius Møller Schiefloe, Marius Lillefjell, Mathias Vanem Aas (alle med 50 p)  
 
Midt-Norsk mesterskap, Selbuskogen:.  
Klassisk; 
Gutter 13 år 
13. plass  Anders H Lillefjell 
 
Gutter 16 år 
7. plass Vegar Lægran Bratsve 
14. plass Marius LIllefjell 
21.plass Mathias Vanem Aas 
 
Skøyting 
Gutter 13 år 
17. plass Anders H Lillefjell 
 
Gutter 14 år 
19. plass Emil Rygg 
 
Gutter 16 år 
5. plass Vegar Lægran Bratsve 
11.. plass Marius Lillefjell 
 
 
KM klassisk : 
 
Jenter 13 år 
5. plass Vår Ivarsdatter 



 
Gutter 13 år 
2. plass Anders H Lillefjell 
3. plass Magnus Bratbakken 
 
Gutter 14 år 
8. plass Emil Rygg 
 
Gutter 16 år 
2. plass Vegar Lægran Bratsve 
4. plass Marius Lillefjell 
 
KM junior/senior 
 
M17 år 
2. plass  Niklas Landsem Melhus 
5. Plass Sigurd Johan Lillefjell 
 
M 18 år 

1. plass August  Helland Iversen 
 
M 19/20 år 

2. plass Simen Eliassen Kvarme 
5.  plass Thomas Austheim 

 
Kvinner Senior 
6. plass Frida Dahl 
 
Hovedlandsrennet 
7,5 km klassisk 
74. plass Vegar Lægran Bratsve 
165. plass Marius lillefjell 
 
Sprint Prolog 
74. plass Vegar Lægran Bratsve 
173. plass Marius Lillefjell 
 
Norges Cup Junior 
 
K 17 år 
57. plass Nora Hegdahl 
 
M 17 år 
75. plass Niklas Landsem Melhus 
 
M 18 år 
39. plass  August Helland Iversen. 
 
KM-stafett : 
Gutter 13 -14år 

2. plass Anders Henrik Lillefjell, Theo Inderberg Vekseth, Emil Rygg 
 
Gutter 15-16 år 

1. plass Marius Lukas Lillefjell ,Vegar Lægran Bratsve, Espen Skrattalsrud 
 
Menn junior 

2. plass Niklas Landsem Melhus, Haakon Andreas Lillefjell, August Helland Iversen 



 
KM Sprint: 
K 17 år 

1. plass Nora Hegdahl 
 
M17 år 

1. plass Niklas Landsem Melhus 
 
NM Stafett : 

20. plass Thomas Hjalmar Maloney WESTGÅRD , Simen Eliassen KVARME, Pål Trøan AUNE 

 

 
Heder og ære 
Morten Brørs pokal 2019 tildeles; August Helland Iversen 
Severin Bjørstads pokal 2019 tildeles; Niklas Landsem Melhus 
Alf Tømmerås pokal 2019 tildeles; Vegar Bratsve Lægran 
 
 
LU takker fantastiske trenere, speakere, løypekjørere, kjøkkenpersonale og tidtaker for uvurderlig innsats, det 
hadde ikke blitt renn uten! En stor takk også til foreldre, barn, ungdommer og frivillige for flott 
skiengasjementet i vinter! 
 
Hilsen LU 2019/2020:  
 Ole Morten Sand, Shawn Lillefjell, Håvard Guin, Anders Kjøren, Synnøve Kvitvang og Marit Lægran.  
 
 
 
 


