
Felles roller i ØHIL langrenn 

2021-2022 

 

ØHIL Langrenn er en foreldredrevet langrennsgruppe. I tillegg til alle foreldrene som bidrar i egne 

årganger har vi en gjeng med foreldre i komiteer og grupper som favner hele langrennsgruppa. Flere 

av disse har vært med i flere år nå, og noen bidrar fortsatt selv om de ikke lenger har barn i 

langrennsgruppa.  

I denne brosjyren presenterer vi dem som har felles roller sesongen 2021-2022. 

I sportslig plan for ØHIL langrenn står rollene nærmere beskrevet. Denne finnes på 

www.ohil.no/langrenn.  

 

Vil du være med å bidra? Vi trenger flere foreldre som kan ta i et tak og 

håper å få med flere fra yngre årganger for å sikre kontinuitet frem mot 

neste sesong.  

Ta kontakt med en av de du kjenner i Styret eller Sportslig utvalg for en 

uforpliktende prat og informasjon om hva du kan bidra med for at vi skal 

kunne fortsette det gode arbeidet i ØHIL Langrenn       

 

 

 

 

 

 

http://www.ohil.no/langrenn


 

Langrennstyret: Består av leder, økonomiansvarlig, kommunikasjonsansvarlig (koordinering mot 

andre idretter), sportslig ansvarlig (SU-leder). I tillegg har styret ansvar for web, utstyr, spons og 

anlegg – og pr i dag mangler vi dedikerte personer til disse oppgavene. 

Sportslig utvalg (SU): Er ansvarlig for sportslig innhold i ØHIL langrenn og driver alt av aktivitet, samt 

har ansvar for ansettelse og oppfølging av ungdomstrenere og rekruttering av nye medlemmer. Hver 

årgang har en representant i Sportslig utvalg og slik ivaretar vi god kommunikasjon årgangene 

imellom.  

Ivriggruppa: ØHIL langrenns sommertrening for 12 år og eldre. Ble startet i 2018 og nye årganger blir 

innlemmet hver vår. 

Familiesamlingskomiteen: Jobber for at ØHIL langrenns store årlige familiesamling på Geilo skal bli 

en god opplevelse for både liten og stor. Mange foreldre har vært med i komiteen i flere år, og får 

betalt i form av positive tilbakemeldinger fra glade barn og voksne.  

Naborunden: Som medlem i Naborundekomiteen samarbeider man med foreldre fra flere Bærums- 

og Osloklubber. 

Permanent rennkomite: ØHIL langrenn arrangerer hvert år Kiwi Hoslerennet og klubbmesterskapet i 

tillegg til Naborunden. Årgangene bytter på å arrangere renn. For å sikre kontinuitet og 

kompetanseoverføring har vi i år opprettet en komite som skal fungere som en støtte for de 

årgangene som har rennansvar. 

Teknisk delegert (TD): Alle klubber som ønsker å arrangere egne skirenn må ha to TDer. Disse er 

oppnevnt av Norges Skiforbund og bidrar blant annet til sikkerhet og rettferdig konkurranse på 

skiarrangement. 

 

  



Navn: Eilert H. Lund 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder):  
(G02 og J99, som har vært aktive og ungdomstrenere). 

Min rolle i ØHIL Langrenn: Styreleder. Har vært med i over 10 år.  Har dessuten vært 
sterkt engasjert for å få etablert kunstis-/kunstgressanlegget «ØHIL Arena». 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  
Bidra i et superhyggelig miljø. Deltakelse fra voksne er helt nødvendig. Til «nye» voksne sier jeg alltid; Spør hva 
du kan bidra med - ikke hva andre skal gjøre for dine barn. Engasjement fra de voksne motiverer barna til å 
drive med sportlige aktiviteter med sine foresatte. Selv har jeg idag barn som elsker å gå på ski gjennom marka 
og på toppturer i fjellet. 

Navn: Heidi Gärtner 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Gutt 2005 (utøver og ungdomstrener) 

Min rolle i ØHIL Langrenn: SU-leder, har ansvar for trenerne/ ungdomstrenerne på 

de eldste årgangene (2010 og eldre). Medlem i styret. 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Er veldig glad i langrenn og synes det er meningsfylt å jobbe for at barn og unge skal 

oppleve skiglede i et godt og inkluderende miljø. Dette er en fin arena for å bli kjent 

med foreldre, barn og ungdommer med samme interesser, på tvers av årganger og 

skoler.  I år har vi mange ungdomstrenere som jeg kjenner fra de var små barn i ØHIL, gøy å følge dem opp i sin 

første jobb og se hvor flinke de er! 

 

Navn: Frode Semb 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Gutt i 2012 og gutt i 2014. 

Min rolle i ØHIL Langrenn: Økonomiansvarlig og web-ansvarlig i styret. Sitter i 

sportslig utvalg (SU) hvor jeg følger opp årgangene 2012 og 2014. I tillegg har jeg 

bidratt med oppstart av ny årgang, 2015. 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

I starten bidra til etablering av årgangene 2012 og 2014. Jeg har tro på at våre egne 

barn blir mer interessert i langrenn hvis vi foreldre er involverte og engasjerte. Etter 

hvert har jeg involvert meg mer og mer i ØHIL Langrenn og synes det er gøy og meningsfullt å bidra til et godt 

tilbud og aktivitet for barn og ungdom i nærområdet og ØHIL Langrenn. 

 

Navn: Ellen Christine Karlsen 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Jente i 2007 og Jente 2005 (ungdomstrener)  

Min rolle i ØHIL Langrenn: sitter i styret og er langrenns representant i Øhil 

idrettsutvalg  

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn:  

Jeg er veldig glad i å gå på langrenn og er engasjert for å få et godt langrennsmiljø i 

nærmiljøet.  

 



Navn: Peggy Elise Wettergreen 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): gutt i 2008 og jente i 2011.  

Min rolle i ØHIL Langrenn: sitter i SU som representant for 2011 årgangen.  

Har ansvaret for ungdomstrenerne på de yngste årgangene, fra 2011 til 2015. 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn? 

 I utgangspunktet er motivasjonen 2 barn som begge driver med langrenn.  Særlig 

for å motivere dem til å fortsette i idretten. Jeg har selv aldri gått aktivt som barn, 

men blitt veldig glad i langrenn som både trenings- og turform i voksen alder og 

ser jo for et kjempefortrinn barna har av å lære god grunnteknikk i tidlig alder. 

Samt hvor mye glede de vil ha av dette også senere. Et annet motiverende 

moment med å bidra i klubben er at man blir kjent med barn, ungdom og foreldre 

på tvers av årganger, noe som både er sosialt og hyggelig for egen del, i tillegg til å være et viktig aspekt i det 

miljøet våre barn vokser opp i. 

 

Navn: Bjørn Egil Grimsrud  

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Jente 2009 og Jente 2004 

(ungdomstrener) 

Min rolle i ØHIL Langrenn: Medlem av Sportslig Utvalg, kontaktperson mot vår 

hovedsponsor, Bull ski og kajakk, med i komite for familiesamlingen på Geilo 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Jeg tror at aktive og interesserte foreldre gir aktive barn. Verdifullt å bli kjent med 

barn (og foreldre) på samme alder som egne i nærområdet.  

 

Navn: Celine Elton 

Har barn i følgende årsklasser (kjønn/alder): Jente 2012 og jente 2015. 

Min rolle i ØHIL-langrenn: SU for 2015 og hjelpetrener for 2012. 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL-langrenn: 

Jeg tror at aktive og engasjerte foreldre er nøkkelen til et trygt, godt og 

inkluderende miljø for barna. I tillegg er det utrolig givende å se så mye skiglede 

og mestring blant barna på treningene. Og som en ekstra liten bonus, blir man 

bedre kjent med barn og foreldre. 

 

Navn: Rune Bjerkelund 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Jente 2006 og Gutt 2006 

Min rolle i ØHIL Langrenn: Medlem SU med ansvar for rulleski-utlån og 

utstyrsbod. 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn? Bidra til at ungene 

våre får et best mulig tilbud innen langrenn. Dernest er det sosialt og en fin 

inngang til lokalmiljøet og gode relasjoner innen og utenfor idretten. 



Navn: Morten Wettergreen 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Gutt 2008/ jente 2011 

Min rolle i ØHIL Langrenn: Ansvarlig for Ivrig 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Bidra til å skape skiglede og sosialt samhold 

 

 

 

Navn: Tore Myhrvold 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): G/08 

Min rolle i ØHIL Langrenn: SU 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Fordi jeg elsker langrenn       

 

 

 

 

Navn: Vibeke Stiansen 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Jente født 2010 

Min rolle i ØHIL Langrenn: SU 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Viktig at det blir et tilbud, og da stiller man opp for å få til dette. 

 

 

Navn: Carl B. Harbitz 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): G2010, G2013 

Min rolle i ØHIL Langrenn: SU for 2013, hjelpetrener 2010 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Skiglede! Komme meg ut og være sammen med ungene på deres aktiviteter.  

Treffe andre foreldre. "Ta min del" for at ungene skal ha et tilbud. 

 

 

 



Navn: Helene Tørvold Guldbrandsen  

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): gutt i 2012 og gutt i 2014.  

Min rolle i ØHIL Langrenn: medlem i familiesamlingskomiteen  

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Bidra til at barn får gode og morsomme opplevelser i ØHIL 

 

 

 

Navn: Karine Sveen-Østensen 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Har en jente på 2012.  

Min rolle i ØHIL Langrenn:  

De to første sesongene for 2012 årgangen var jeg årgangsansvarlig og i år  

gikk jeg over i en rolle i arrangementskomiteen for Geilo- samlingen. 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn:  

Å være med på å skape sportslige og sosiale opplevelser for barn i vårt nærmiljø,  

se deres glede og mestring på trening og på renn er fantastisk.  

 

Navn: Monica Gaden 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Adrian i 2009 og Mathias i 2012 

Min rolle i ØHIL Langrenn:  

Med i arr.komiteen for skisamling. Årgangsansvarlig for 2009 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Ønsker å bidra til at det sosiale huskes på, samt bli bedre kjent med små og store 

 

 

 

Navn: Stein Erik Skilhagen 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Jente 2011 

Min rolle i ØHIL Langrenn:  

Komite for skisamling Geilo med primært ansvar for budsjett,  

planlegging av overnatting, skigrupper og voksentrening 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Gleden ved å skape gode opplevelser for barn og voksne på snø  

med ski på beina. 

 



Navn: Tonje Torsgard 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Sondre i 2010, Håvard i 2008 

Min rolle i ØHIL Langrenn:  

Medlem av komite for skisamling for alle årganger, og komite Hoslerennet. 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn:  

Idrett er gøy og viktig for nærmiljøet, og det er både sosialt og meningsfullt å  

bidra i klubben. Jeg har blitt kjent med mange hyggelige voksne og barn,  

også på tvers av årganger.   

 

 

Navn: Trond Gärtner 

Har barn i følgende årsklasser (kjønn/alder): Jente 2007, Jente 2009, Jente 2013 

Min rolle i ØHIL Langrenn:  

Medlem av permanent rennkomite. Trenerkontakt i 2013 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn:  

Vil forsøke å bidra litt i en foreldredrevet klubb.  

Dessuten en fin måte å bli kjent med andre foreldre på. 

 

Navn: Jan Wigaard 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder): Gutt 2009 

Min rolle i ØHIL Langrenn: Permanent rennkomite, Trenerkontakt 2009 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Bidra til at klubbarbeidet innen langrenn blir bra for eget og andres barn. 

 
 

 

 

 

 



Navn: Kristin Rotevatn Nyberg 

Har barn i følgende årsklasser (kjønn/alder): Jente 2007 og jente 2009 

Min rolle i ØHIL langrenn: Naborunden-komiteen 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn:  

Naborunden er en fantastisk skikarusell. Vi i ØHIL har arrangert Naborunden i  

Sørkedaleni mange år, og det er stemningsfullt både store og små med 1200 barn  

som ofte går sitt aller første skirenn sammen med oss. Vi setter ut fakler langs hele  

løypa, selger mengder med kake og vafler, og det hele er mulig fordi vi har med oss 

en fantastisk dugnadsgjeng fra ØHIL.  Jeg gleder meg til å arrangere skirenn igjen! :) 

 

 

Navn: Christian Norløff 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder):  

Ikke nå lenger. Julie, 25, og Marie 23. Begge var aktive, og har også vært 

ungdomstrener. 

Min rolle i ØHIL Langrenn: Teknisk delegert 

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Viktig å bidra for lokalklubben. Bodd på Hosle hele livet. Spilte fotball selv i Bæring 

 

 

Navn: Henrik Testmann-Koch 

Har barn i flg. årsklasser (kjønn/alder):  

Ingen barn i ØHIL langrenn. 3 barn i andre idretter i Øhil. 

Min rolle i ØHIL Langrenn: 10 år som TD for ØHIL langrenn.  

Hva er min motivasjon for å engasjere meg i ØHIL Langrenn?  

Stort engasjement for klubben, men min største motivasjon er at ungene skal ha 

det gøy i skiløypa, ikke at mamma eller pappa skal leve ut sine ambisjoner 

igjennom barna i skiløypa. 

 

 


