
Nyhetsbrev Gjøvik Toten Langrenn mars 2021. 
 

Aktiviteten er sjølsagt fortsatt sterkt preget av Coronasituasjonen, men trenerne og løperne har vist 

en fantastisk ståpåvilje gjennom vinteren, og stort sett alle treninger har gått som planlagt. 

Sjøl om det har vært mye avlysninger, har alle hatt mulighet til hardkjør stort sett hver eneste helg, 

da trenerne har vært veldig flinke til å arrangere testrenn. 5 testrenn har vært arrangert. 

Vi hadde også ei samling på Mosetertoppen i forbindelse med vinterferien. 

Norges-cup junior har det ikke vært denne sesongen, men Norges-cup senior har gått, og det ble 

arrangert NM i Trondheim. For juniorer har det vært 2 helger med regioncup. 

Vi tror løperne våre har et godt grunnlag for å gå løs på forberedelsene til ny sesong. 

Vi måtte etter hvert gi opp planene om smørekurs og teknikk-kurs, vi kommer sterkere tilbake neste 

sesong. 

  

De beste resultatene denne sesongen. 
 

Senior:  

Dorthe Ballangrud Seierstad (Raufoss):  

• 18. pl. sprint Klassisk NM Trondheim 

• 26. pl. 5 km klassisk NM Trondheim 
 

Arngrim Sørumshaugen (Gjøvik skiklubb): 

• 28. pl. sprint Fri teknikk NC Lillehammer 

• 34. pl. sprint Klassisk NM Trondheim 

• 13. pl. sprint Fri teknikk NC Førde 

• 25. pl. sprint Klassisk NC Gålå 
 

Marius Viken Vesterås (Varde): 

• 50. pl. 30 km skiathlon NM Trondheim 
 

Karen Amalie Nordseth (Snertingdal): 

• 25. pl. klassisk sprint NC Gålå 
  



 

Junior: 

Tuva Johnsen (Raufoss): 

• 2. pl. sprint klassisk Regioncup Innlandet  

• 20. pl. sprint Fri teknikk NC senior. Førde 
 

Morten Ramstad (Gjøvik skiklubb): 

• 5. pl. sprint klassisk Regioncup Innlandet  
 

Jessica Silber (Vind):   

• 3. pl. 5 km fri teknikk Regioncup Innlandet 
 

Assosierte:  

Synne Børresen Bollingmo (Raufoss): 

• 1. pl. 5 km fri teknikk Regioncup Innlandet 
 

Eskil Engdal (Vind):  

• 1. pl. sprint klassisk Regioncup Innlandet 
 

Sivert Borgen (Østre Toten skilag): 

• 2. pl. sprint klassisk Regioncup Innlandet  
 

Når det gjelder Skijakten, så har den gått ganske bra. Vi regner med at når påsken er over, så har vi 

tett oppunder 1.000 besøk. Å få dere sponsorer til å konkurrere har imidlertid ikke gått bra i det hele 

tatt. 

Vi er allerede i gang med forberedelsene til neste sesong. Det blir noen endringer, forhåpentligvis til 

det bedre. Vi kan ikke si så mye ennå, men garanterer flere poster.  

 

Med hilsen Gjøvik og Toten Langrenn 

John Kvale  



 

Her ser dere Marius Viken Vesterås og Fredrik Fuglerud Flugstad i testrennet på Kolbu. 

 

Tuva Johnsen i et regionrenn på Lygna helt i begynnelsen av januar. 

  



 

Her er smøresjef Jan Sverre Seierstad i aksjon i smørebilen under regioncup på Skeikampen, Finn 

Flugstad i bakgrunnen. 

 

Her er Imre Sagbakken Myrland i starten av kvartfinalen i sprinten, regioncup Innlandet på Veldre 

sag. 



 

Håvard Kvam gikk en sterk 10-kilometer i regioncupen på Veldre sag. 


