
 

Sensitivitet: Begrenset 

OPPSUMERING AV SESONGEN 2020 – 2021 
 

 

REKRUTT 

Da det begynte å nærme seg oppstart for treningene fikk vi beskjed om at vi ikke fikk bruke gymsalen 

på Ås skole grunnet pandemien.  

 

De eldste i rekruttgruppa startet opp med trening (torsdager) på sykkel like etter skolestart og etter 

høstferien startet vi opp med utetrening for alle på Myhrer. Rekruttgruppa ble gradvis redusert og 

besto av 10-12 utøvere når gruppa tok juleferie i slutten av november. 

 

Rekruttgruppa hadde planlagt å ha treninger på is i Vikingeskipet i løpet av høsten. Det ble 

gjennomført en trening 27. oktober, men så innførte Eidsvoll kommune strenge smittevernregler satte 

en stopper for flere treninger utenfor kommunen denne høsten. 

 

Etter jul kom kulden og det ble lagt skøyteis på Myhrer. Rekruttguppa startet opp igjen med treninger 

7. januar. Fra 12. januar trente gruppa to ganger per uke, tirsdager og torsdager. Kulden i januar og 

februar har bidratt til stapile isforhold på Myhrer og rekruttgruppa har vokst i løpet av disse to 

månedene.  Til vinterferien var det 34 unger som var registrert inn i Spond som aktive. 

 

2. og 9. februar ble det arrangert klubbløp på Myhrer. 2. februar var distansene langside for alle og 

400m for de eldste. Totalt 31 løpere deltok på dette klubbløpet. 9. februar var det langside for de 

yngste løperne, mens de eldste gikk en runde og 400m. Totalt 28 løpere deltok på dette klubbløpet. 

 

Grunnet koronapandemien har ingen av rekruttløperne gått andre konkurranser. 

 

I vinterferien har isen på Myhrer smeltet og det er ikke lengre mulig å ha skøytetrening der. I uke 9 vil 

de eldste løperne ha mulighet til en trening i Vikingeskipet før vi avslutter sesongen med grilling og 

aktiviteter for alle løperne på Myhrer 4. mars. 

 

LANGLØP 

Det ble gjennomført totalt 7 løp i Eidsvollkarusellen denne sesongen. 

2. desember Setertjernet  7 deltakere 

2. februar  Myhrer  7 deltakere 

4. februar Myhrer  8 deltakere 

9. februar Myhrer  9 deltakere 

11. februar Myhrer  6 deltakere 

16. februar Myhrer  5 deltakere 

18. februar Myhrer  9 deltakere 

 

Eidsvolldistansen ble gjennomført på Myhrer 3. februar med 23 deltakere.  

 

Grunnet pandemien har ingen av våre løpere deltatt på andre løp denne sesongen. 


