
Årsrapport for 2017 – Ski- og løpe gruppen i VIVIL  

Det er 5 aktive i ski - og løpe gruppen, Tove, Tom, Marius, Martin og Håkon. 

 Jostein er av og til med på barmark treningene. Therese og Johan har bare kunnet delta i sosiale 

aktiviteter. Gruppens trenere er Ellen Velde og Ole Kristoffersen. 

 

Trening - vi hadde 40 treningstirsdager i 2017. 

Skigruppa trener alle tirsdager i skoleåret uansett vær. Når det er snø trener vi fortrinnsvis med 

utgangspunkt i Skui, som er nærmest og best. Der går vi de bratte bakkene opp til Jordbru og videre 

opp til parkeringsplassen ved Vestmarksetra og tilbake igjen. Når snøforholdene krever det, kan vi gå 

lysløypa på Sollihøgda eller løypa fra By til Tverrelva i Lommedalen og da med hodelykter. Det blir 

flere turer i lysløypa på Sollihøgda. 

 

Når det ikke er snø løper vi. I den lyse årstiden løper vi fra Rud Hauger ned til Lomma, langs elven og 

opp til demningen ved Glitredammen og tilbake igjen via Kolsåssenteret. I den mørke årstiden løper 

vi fra Rud Hauger langs opplyste veier rundt og Asker Bærum Sykehus og tilbake. På Glitredemningen 

eller i trappene på Evje skole trener vi styrke med situps, pushups, spensthopp m.m.  

Vi har også vært på Kolsåstoppen. 

Det blir god, variert og hyggelig trening. 

 

Deltakelse i idrettsarrangementer 

Medlemmer fra ski - og løpegruppen deltok i Nordberg Grad Prix – Kollmilaløpet,  

Søndag 12. mars Halvbirken fra Sjusjøen til Birkebeinerstadion, 

Ridderrennet den 1. april på Beito, storslalåm, 10 km.  20 km langrenn på lørdagen ble det ikke noe 

av bare en liten løype på 3-4 km. Det var ikke nok snø. Våre aktive fikk premier og gode personlige 

resultater likevel.  

  

Medlemmene er naturligvis også med på Vivils Vinter aktivitetsdag og i konkurransene under Vivil 

lekene og andre Vivil aktiviteter. 

 Vi deltok i mosjonsløpet "Fornebuløpet" den 31.mai - 5 km løype - for 5. gang og alle fullførte! 

 

Sosialt miljø 

Ski - og løpegruppen er også en arena for sosial trening. Her er strukturen kjent, trygg og forutsigbar 

og en fin ramme for sosiale markeringer. Vi feirer bursdager, vintersolverv i gapahuken på Ringiåsen 

med bål og julegrøt. Midtsommer feires med løping på Brønnøya og bading på Nesøya samt fjordtur 

med «Else». Flere foreldre er aktive som del av støtteapparatet, trener sammen med de aktive og er 

med på skirenn, mosjonsløp og sosiale arrangementer.  

 

 Ski- og løpe gruppen har ikke hatt skader under trening eller konkurranser i 2017. 

I gruppestyret: Ole Jakob Skeie 

 


