Sportslig rapport 2015

Vinteren 2015 – Junior / senior gruppa
Gruppa har bestått av senior Eirik Telebond og juniorene Kristoffer By Vollset, Magnus
Telebond og Thea Hegge.
Eirik fikk mange gode resultater, spesielt i siste del av sesongen. Høydepunktet var
nok å bli tatt ut til World-Cup og få gå 5-mila i Holmenkollen i midten av mars. Eirik
ble uttatt etter flere gode resultater i Scandinavisk cup og Norges-cup. (Se nedenfor).
Eirik representerte i tillegg til Klæbu IL Team NTNU.
Kristoffer var mye syk senhøstes og i starten av sesongen, noe som preget
resultatene. Hans beste resultat var en 30.-plass i en klassisk sprint i NC-Cup.
Kristoffer deltok i tillegg i 3 renn i Sør-trønder-cupen.
Magnus Telebond og Thea Hegge deltok ikke i skirenn denne sesongen.
Klæbu stilte lag i stafetten i NM på Røros. Her fikk Eirik og Kristoffer og Kenneth
Flaaøien, og de gikk inn til en 47. plass (av 96 lag som fullførte).

Resultater
Eirik
Scandinavisk cup Falun
15km fri:
nr
30km duathlon
nr
Scandinavisk cup Latvia
15km Klassisk
nr
30km fri
nr
Norges-cup Meråker
Sprint
nr
30km fri
nr
NM Røros og Harstad
Sprint klassisk
nr
15km fri
nr
50km skøyting
nr

16
20
22
6
4
6

Kristoffer
Norges-cup Lygna
Sprint klassisk
nr
15km klassisk
nr
Norges-cup Nes
Sprint fri
nr
10km klassisk
nr
NM junior
Hommelvik 10km kl
nr 96
Harstad 10km kl
nr

36
43
30
45

38

37
82
25

Junior/seniorgruppa høsten 2015
Gruppa har bestått av Eirik Telebond, Kristoffer By Vollset, Ola Oanes Solbakken,
Joakim Skaanes, Vilde Emilie Hindset, Thea Hegge og Magnus Telebond.
Vi ønsker Joakim velkommen inn i klubben. Eirik Telebond kom med i team Veidekke
Trøndelag fra høsten av.

Aktiviteter:
Kristoffer, Ola, Vilde og Thea var på snøsamling på Dovre da den opprinnelige
samlinga i Bruksvallarne i november ble utsatt pga snømangel. Joakim kunne ikke
være med pga sykdom.
Kristoffer, Ola og Joakim får noe av treninga si gjennom skilinja på Heimdal. I tillegg
har de deltatt på åpent junioropplegg arrangert av skikretsen.
Eirik, Kristoffer, Ola og Joakim satser for å hevde seg i Norges-cupen i 2016.
For junior/seniorgruppa
Tore Vollset

Gruppe 2000-1999
Gruppen bestod av fire gutter og to jenter vinteren 2015. Dette var Ola Oanes
Solbakken, Vilde Hindset, Magnus Harr Lian, Stian Dahlstrø, Emma Hegge og Magnus
G.Berg. Fellesøkter tirsdag, onsdag og torsdag (poengrenn, få renn gjennomført)
vinteren 2015. Trenere har vært Eskild Bjørklimark og Jørn Erik Berg, med god hjelp
av foreldre til utøvere i gruppa.
Ola Solbakken og Stian Dahlstrø deltok på hovedlandsrennet i Stokke i tillegg til
lokale renn og deltakelse i ST-cupen.
I løpet av sommeren 2015 ble det inngått treningssamarbeid med Flå IL, Bratsberg IL
og Nidelv IL. Våre aktive som ønsker å satse på ski, Stian Dahlstrø og Magnus Harr
Lian, har deltatt aktivt på disse treningene. I sesongen 2015/2016 er gruppa redusert
pga.at Ola og Vilde har blitt juniorer og Emma sliter med skader. Pga. dette og
samarbeidet med klubber nevnt over, har det ikke blitt gjennomført fellesøkter i
Klæbu for utøvere i alderen 15-16 år høsten 2015.
Eskild Bjørklimark

Gruppe 2001-2002
Gruppen består av 8 utøvere, Rikke Haugness og Tonje Tellugen født 2001, Adrian
Haugen 2002 og Fredrik Hegstad og Andreas Sellesbakk 2001. Gruppen har faste
treninger på tirsdager og torsdager. Magnus Telebond hadde under høstens
barmarkstreninger praksis i treningsledelse. Dette har vært et meget godt innslag i
treningen. Fokus på å bygge treningsglede som skaper gode grunnleggende
skiferdigheter.
Rikke og Andreas fullførte ST-Cup og flere var på andre renn i kretsen. Poengrenn har
blitt en del av treningene for å gå foran som et godt eksempel og forbilde for de
yngre utøverne.
Jarle Haugness

Gruppe 2003-2004-2005
Fra nyttår og frem til sommeren besto gruppa av 5 utøvere, 4 gutter og 1 jente. Disse deltok
på poengrenn og en del renn som Strindheimrennet, Marit Bjørgen rennet,
Strindheimstafetten, Tour de Knyken, Jervskogrennet med flere. I sommer rykket 2005
årgangen opp i vår gruppe noe som gjorde at vi fikk flere utøvere i gruppa. Vi har på flere
treninger utover høsten og vinteren vært opp mot 10 utøvere. Vi har hatt to treninger i uka
som har vært på tirsdag og torsdag.

Ivar Sjøli og Torstein Sundset

