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Da er sesongen i gang, og 2 konkurransehelger er allerede gjennomført. 

Snøforholdene har vært meget bra, med fine forhold på Glæstad allerede tidlig i november. Og 
løypene på Vind, Raufoss og Karidalen var klare fra midt i november. Det er ikke hvert år det er slik. 

Samlinga for seniorer og de eldste juniorene i Spania i månedsskiftet oktober/november var meget 
vellykket, treningsutbyttet var meget godt. Og de kom vel nesten rett hjem til skiføre. 

 Midt i november hadde vi samling nummer 2 på Mosetertoppen, denne gangen på ski. Her ble det 
gått mye på ski under ypperlige forhold. 

Dorthe, Fredrik og Marius stilte i seniorenes sesongåpning på Beitostølen og fikk føle nivået i 
seniorklassa. De debuterte med lovende resultater  

Siste helga i november var det klart for sesongåpning for juniorene på Gålå med mange gode 
resultater. For seniorene var det Norgscup, men det var tett opp til Norgescup-nivå også i 
juniorklassa med totalt nesten 200 juniorer, og de aller fleste av de beste var med. 

Vi hadde med 12-13 løpere på Gålå. Noen av de beste resultatene: 

• Dorthe Ballangrud Seierstad (Raufoss) ble nr. 14 i sprinten. 
• Ansgar Evensen (Vind) vant sprinten i juniorklassa ganske overlegent, og ville blitt nr. 3 i 

seniorenes prolog. 
• En meget sterk 3. plass av Kristoffer Alm Karsrud (Raufoss) på sprinten. 
• Tuva Johnsen (Raufoss) ble nr. 4 på 5 km skøyting, og gikk videre fra prologen i sprinten. 
• Marius Viken Vesterås (Varde) ble nr. 65 på 10 km klassisk og nr. 80 på 15 km fri. 
• Haavard Kvam (KolbuKam) ble nr. 38 på 10 km fri i eldre junior. 

I den yngste juniorklassa debuterte Ingrid Dragerengen (Raufoss), Imre Sagbakken Myrland (Raufoss) 
og Sindre Syversen Overen (KolbuKam) med gode prestasjoner. 

 

Helga etter ble Gransrennet arrangert på Lygna med flere GTL-løpere på plass: 

• Marius Viken Vesterås vant seniorklassa. 
• Dorthe Ballangrud Seierstad vant damer senior. 
• Janne Ballangrud Seierstad (Raufoss) vant jenter 18 år. 
• Kristine Kravdal (Gjøvik Skiklubb) ble nr. 3 i jenter 18 år. 
• Natasha Nina Silber  (Vind) ble nr. 4 i jenter 19/20 år. 
• Jonas Petterson (ØTS) ble nr. 3 i junior 18 år. 
• Magnus Klevenberg (Gjøvik Skiklubb) fikk en sterk 4. plass i junior 18 år. 
• Hermann Byfuglien Ulsrud (Gjøvik Skiklubb) ble nr. 6, også det i 18-års klassa. 

Så ser vi fram mot mye trening og flere renn i jula og norgescup både for senior og junior januar. 
Juniorene skal konkurrere på Lygna 10., 11. og 12. januar. 

  



 

Her ser vi Kristoffer Alm Karsrud i front i semifinalen på sprinten på Gålå. Han vant dette heatet som 
han ville. 

 

 

Dorthe Ballangrud Seierstad i kamp med Kathrine Harsem i kvartfinalen på Gålå.  



 

 

 

 

 

Anette Berntsen (Vind) på Gålå, 5 km fri. Hun ble nr. 68 av alle juniorene. 

  

  



 

Markus Moen Riste (ØTS) i prologen. Her ble han nr. 53 av 150 deltakere i eldre junior. Han ble nr. 72 
av 187 på 10 km fri. 

  



 

Spania: Dorthe og Kristoffer trener spesifikk styrketrening for skøyting. 

  



 

Spania: Anette, Kristoffer, Dorthe, Marius, Fredrik og Arngrim. 


