Nyhetsbrev Gjøvik Toten Langrenn juni 2021.
Vi er godt i gang med forberedelsene til ny sesong.
Første nærsamling ble gjennomført i slutten av mai med gledelig mange nye løpere.
De nye løperne er Nora Røise, Synne Dragerengen, Sofie Granskogen Bjerregård, Karoline
Molstadkroken, Marie Kravdal, Elias Almsbakken, Daniel Egedius og Casper Nilsen.
Nye assosierte løpere er Ida Holmstad, Emma Klevenberg, Malin Hoelsveen, og Mathias Hoelsveen.
Fredrik Fuglerud Flugstad og Annette Berntsen er nå assosierte løpere, da de skal starte på studier i
Trondheim.
Vi er nå 49 løpere, derav 13 assosierte.
Fra 22. til 27. juni var de fleste av løperne og alle trenerne på Sognefjellet, og fikk mange fine dager
på ski med optimale forhold. Dette er en svært populær samling, som stimulerer til ski- og fjellglede.
Samtidig gir den meget god teknikktrening.
Vi har gjennomført årsmøte fritt, for dramatikk. Alle i styret fortsetter: Hege Anita Fuglerud Flugstad
(leder), Jan Sverre Seierstad, Håkon Kvam (sportslig leder), Erland Ramstad, Johan Røstøen og John
Hassel Kvale.
Anne Marthe Brenden slutter som trener, da hun skal flytte fra distriktet. Hun har gjort en god jobb
for oss i flere år.
Håkon Ramstad fortsetter som trener, men Sigrid Nordgården tar over oppgavene som hovedtrener.
Årsaken til dette er at Håkon Ramstad må reise en del til Oslo i forbindelse med jobben
Håkon Kvam og Ole Henrik Evensen fortsetter som trenere med samme oppgaver som før.
Vi har inngått en samarbeidsavtale med Madshus, som gir våre utøvere tilgang på topp ski til
hyggelige priser. Det er sjølsagt frivillig for hver enkelt løper å tegne avtale, men ca. 25 har bedt om
avtale.
Nedenfor finner dere noen bilder fra siste periode.

Tuva Johnsen, Karen Amalie Nordseth, Janne og Dorthe Seierstad på årets første langtur.

Her ser dere Tor Erik Schjellerud hos Madshus på testdag på Natrudstilen i april.

Nora Røise, Karoline Røstøen, Selma B. Ulsrud og Jessica Silber er slett ikke utslitt etter en 4,5 timers
triathlon langtur på nærsamlinga i mai.

Vår nye hovedtrener Sigrid Nordgården på Sognefjellet.

Selma B. Ulsrud og Hanna Schjetne i fint driv og i upåklagelig humør.

Sindre Syvertsen Owern trivdes også meget godt på Sognefjellet.

