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Moelven og Næroset har hatt felles lysløyperenn og treninger i fire år

Et fruktbart samarbeid
Antall unge skiløpere 
i Moelven og Næroset 
er nesten fordoblet 
etter at de to klub-
bene innledet samar-
beid for fire år siden. 

Langrenn 
Ole ludvig ROsenbORg
ole.ludvig.rosenborg@ringsaker-blad.no

Onsdag deltok 50 unger 
på sesongavslutningen i 
klubbhuset på Brufoss. 

Like mange har i vinter deltatt 
på klubbenes to ukentlige fel-
lestreninger. Lysløyperennet 
har hatt helt opp i 100 løpere. 

Bredde og topp
– Da vi innledet samarbeidet 
for fire år siden, hadde vi mel-
lom 25 og 30 unger på trening, 
forteller sportslig leder Bjørn 
Robstad til RB-sporten. 

Både Moelven og Næroset 
opplevde frafall på ski da de 
bestemte seg for å gå sammen. 

– Vi har hovedsakelig løpere 
fra seks til 13 år, og kan skilte 
med både bredde og topp. Ho-

vedmålet er å få gjengen til å 
fortsette. Samtidig mangler vi 
noen alderstrinn fra 15 år og 
oppover, men det er ingen tvil 
om at rekrutteringen øker.

Godt miljø
– Hvordan forklarer du veksten 
i antall løpere, Robstad?

– Vi har et kjempebra miljø, 
og det virker som ungene koser 
seg på trening, svarer Robstad.

Flere RB snakket med under 
onsdagens skiavslutning dro 

også fram dyktige trenere som 
en annen viktig årsak til suk-
sess-samarbeidet. 

Bjørn Robstad forteller at 
klubben ønsker å knytte til seg 
flere yngre trenere. 

– Det er viktig for miljøet at 
ungene har noen yngre forbil-
der, ikke bare foreldre på tre-
nersiden, sier han.  

Robstad, som selv er trener, 
nevner kombinertløper Simen 
Tiller som et eksempel. 

– Han har vært på ei trening 
som teknisk veileder og forbil-
de, og skal være med oss flere 
ganger kommende sesong, for-
teller Robstad.

Onsdag fikk Tiller tildelt et 
stipend på 3.000 kroner.

– Vi vil vise at vi setter pris på 
ham, og vi synes det er flott at 
han representerer Moelven, 
forteller Robstad til RB. 

Blått hav: Unge skiløpere fra Moelven og næroset var onsdag samlet til sesongavslutning i klubbhuset på Brufoss-bana.  Foto: ole ludviG rosenBorG

«Hovedmålet 
er å få gjengen 
til å fortsette»

bjøRn RObstad
sportslig leder  

!

hedret: Simen Tiller (t.h.) fikk stipend onsdag. Her sammen med 
Bjørn robstad. 

scoret for stabæk
Cornelius Bencsik fra 
Brumunddal kom på sco-
ringslista da elitelaget til 
Stabæk tok seg videre i 
cupen. 

Ole ludvig ROsenbORg
ole.ludvig.rosenborg@ringsaker-blad.no
90859449

Stabæk banket 4.-divisjonsla-
get Runar fra Sandefjord 6–0 
borte. 17-årige Cornelius Benc-
sik scoret det siste målet, etter 
et framspill av Yassine El Gha-
nassy. 

Bencsik har vært i Stabæk si-

den 2013. Han tok turen for å 
kombinere skolegang ved NTG 
med fotballspill på juniorlaget 
til Stabæk. 

Kantspilleren har gjort det 
meget bra. 

I vinter debuterte han på A-
laget, og spilte sju trenings-
kamper for klubbens bestelag. 

Han var med i troppen i de 
tre første seriekampene, men 
uten å få spilletid. I cupkam-
pen mot Runar kom han på ba-
nen i 46. spilleminutt. 26 mi-
nutter seinere fant han vegen 
til nettmaskene. 

Mål: Cornelius Bencsik fra Brumunddal scoret for Stabæk i 
cupkampen mot runar.  Foto: arkiv

Flere unge skiløpere ble 
hedret da Moelven og 
Næroset gjennomførte 
felles sesongavslutning 
onsdag kveld. 

Beste innstilling: Magnus 
Johannessen. størst 
framgang: Ragni Solberg. 
Beste prestasjon: Anders 
Grini. Beste teknikk: Elias 
Sørlundsengen. årets 
forbilde: Kjartan Røstelien 
Gangås.
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