
Nyhetsbrev Gjøvik Toten langrenn august 2022 
 

Vi takker våre samarbeidspartnere for støtten       

Forrige nyhetsbrev kom i april. Det viktigste som har skjedd siden da er kort oppsummert: 

• Årsmøte i slutten av mai. 

• Sesongens første nærsamling i slutten av mai. 

• Den årlige Sognefjellsamlinga i slutten av juni. 

• Seniorsamling i Torsby (med skigåing i skitunnel) i slutten av juli. 

• Nærsamling 11. – 14.august. 

I tillegg så har det som vanlig hele tida vært 2-3 fellestreninger i uka. 

På årsmøtet ble det nye styret satt: 

• Hege Anita Fuglerud Flugstad (leder). 

• Håkon Kvam (også sportslig leder). 

• Jan Sverre Seierstad. 

• Herlaug Røise Overen (ny). 

• John Kvale. 

Erland Ramstad og Johan Røstøen gikk ut av styret. 

Trenere: 

Sigrid Nordgården (hovedtrener) og Håkon Ramstad har sluttet. Vi har hatt gleden av deres store 

kunnskap og ikke minst store engasjement i henholdsvis 2 og 5 år. Vi skulle svært gjerne hatt dem 

med videre, men slik ble det ikke. 

Vi har derfor ansatt en ny hovedtrener i Aleksander Skarpeid fra Lillehammer/Kristiansand. Han har 

meget god trenerutdannelse, og virker svært engasjert og dyktig.  

De øvrige trenerne er: 

• Håkon Kvam (sportslig ansvarlig). 

• Jonas Amundsen. 

• Ole Henrik Evensen. 

 



 

Her ser dere vår nye hovedtrener Aleksander Skarpeid i midten sammen med Ole Henrik Evensen til 

venstre og Jonas Amundsen til høyre. 

 

Nye løpere: 

• Mathias Hoelsveen (Raufoss, opp fra assosiert). 

• Malin Hoensveen (Raufoss, opp fra assosiert). 

• Iselin Kjelsberg (Vind). 

• Martine Harefallet (ØTS). 

• Endre Lykken (parautøver, Vind). 

• Bastian Hoel (Raufoss). 

• Anders Dokke (Raufoss). 

• Magnus Evensen (Raufoss). 

• Simen Smeby (Vind). 

• Sindre Evensen (assosiert, Vind). 



 

Her ser dere Jessica Silber fra Vind (foran) og ny løper Martine Harefallet fra ØTS på nærsamlinga i 

mai. 

 

En del av løperne våre på Sognefjellet. 

 



 

Det var ikke bare rolig gåing på Sognefjellet. Her ser dere fra venstre Sindre Syvertsen Overen (Kolbu) 

og Nils Henrik Kvale (ØTS) i spurtduell. 

  



 

 

Vi hadde et par strålende dager, slike dager kan en leve lenge på, sjøl om skiføret er best i gråvær. 

Fra venstre Andrine Fuglerud Flugstad (Gjøvik skiklubb), Tuva Johnsen (Raufoss) og Janne Seierstad 

(Raufoss). Alle disse 3 jentene er nå blitt seniorer. Fanaråken i bakgrunnen. 

  



 

 

Fra venstre Anders Dokke (ny, Raufoss), Daniel Egedius (Vind) og Magnus Evensen (ny, Raufoss). 

Dette trekløveret viste stor treningsvilje og godt humør. 

  



 

Fra venstre Karen Amalie Nordseth, Tuva Johnsen og Dorthe Ballangrud Seierstad (bak) i et av 

heatene på sprintøkta under siste nærsamling (midt i august). 

 


