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Skiføret har takket for seg og skisesongen 2021/2022 er over for i år. Dette er første 

konkurransesesong som så å si har gått som normalt etter at Norge ble stengt ned på grunn av covid-

19 i mars 2020. Endelig har det blir gjennomført større nasjonale renn både for junior og senior. For 

mange av våre juniorer har det vært det første møte med Norgescup, og muligheten til å møte og 

konkurrere mot løpere fra hele Norge. Det har vært spennende og gøy!  

Selv om konkurransesesongen har gått som normalt har covid preget løperne og teamet i større og 

mindre grad. Forhåpentligvis blir neste sesong covid-fri. Vi ser fram mot en ny og spennende sesong i 

2022/2023 med blant annet senior NM på «hjemmebane»!   

Vi har hatt et meget bra smøreopplegg på Norgescup og Skan-cup. Sentral der har vært Jan Sverre 

Seierstad med god hjelp fra flere. Vi har hatt et samarbeid med Team Mjøsprodukter i 

Hamarområdet, og smørebilen har vært med på de fleste renn, naturlig nok ikke i Estland. Men den 

var med til Harstad.  

 

Januar  

Skandinavisk Cup Falun 

I starten av januar var det Skandinavisk cup på Lugnet 

skistadion i Falun. GTL stilte med 4 menn, 2 damer og 

1 assosiert. 

Første renndag besto av sprint fristil. Her gjorde 

Arngrim Sørumshaugen det veldig bra. Han tok seg 

videre til semifinale og ble totalt nr. 11. 

Assosiertløper Ansgar Evensen fulgte opp mot 

13.plass. En fin dag på Lugnet!  

Lørdag og søndag var det 10/15 km klassisk og 

skøyting. I klassisk ble Dorthe Ballangrud Seierstad nr. 

52. og Karen Amalie Nordseth nr. 66 av 95 fulførte. 

På herresiden ble Marius Viken Vesterås beste GTL`er 

med 89.plass. 

På helgens siste konkurransedag gikk Marius et veldig 

godt skirenn og ble nr. 34. Dette er hans beste resultat i seniorsammenheng og en veldig god 

prestasjon. Nils Henrik Kvale gikk inn til 141.plass, Arngrim nr. 121, Morten Ramstad nr. 116 og 

assosiert løper Ansgar ble nr. 79 av totalt 176 fullførte. I kvinner senior ble Karen Amalie nr. 45 og 

Dorthe nr. 54.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Norges Cup senior, Vind 

Siste helga i januar var det Norges cup på hjemmebane 

for seniorene. Her har vi lagt ned mange timer trening 

og utøverne er godt kjent i løypenettet. Vind IL leverte et 

kjempe arrangement og vi gleder oss masse til NM på 

hjemmebane i 2023. GTL stilte med 5 løpere og en 

assosiert.  

Våre beste resultater ble følgende:  

I sprint fristil ble Dorthe Ballangrud Seierstad nr. 23 og 

Karen Amalie Nordseth nr. 33.  Arngrim Sørumshaugen 

gikk en meget sterk prolog og gikk inn til 7. beste tid. I 

kvartfinalen røk han dessverre ut, men fikk totalt en fin 

26. plass.  

I fellestart fristil ble Marius Viken Vesterås nr.55, Morten Ramstad 85. og Nils Henrik Kvale 95. På 

distanse klassisk ble Dorthe nr. 37 og Marius 59.  

 

Norges Cup junior, Åsen 

Etter nesten 2 år uten, var det endelig tid for Norges Cup 

for juniorene også. Dette var for det første møte med 

Norges cup renn for de fleste av utøverne. Åsen IL stilte 

med flotte løyper og fint vær. Fra GTL deltok 11 utøvere 

og 7 assosierte.  

 

 

 

 

 

 

Februar 

I februar dro Arngrim Sørumshaugen til skandinavisk cup i Otepää for å kvalifisere seg til å 

representere Norge under U23-VM på Lygna. Dessverre holdt det ikke helt inn. Arngrim ble nr. 30 i 

sprinten og ble tatt ut som 1.reserve i U23-VM. Assosiert løper Ansgar Evensen ble tatt ut og ble nr.4 

i U23-VM! 



 

 

 

NM Junior 

Norgesmesterskap for juniorer ble i år arrangert på 

Nes. Flotte dager som ble avsluttet med stafett, hvor 

GTL løperne representerte Oppland skikrets. GTL stilte 

med 9 løpere og 6 assosierte løpere.  

De beste GTL resultatene denne helga sto Andrine 

Fuglerud Flugstad for. Hun gikk inn til en 24. og 34. 

plass i K19/20. Jessica Silber ble nr. 39 i K18, Casper 

Nilsen nr. 72 i M17 og Lars Petter Frydenlund nr. 98.  

Ellers topp innsats av alle løpere!  

  

 

Mars 

11.-13. mars var det Norges cup junior og senior, samt 

U23NM i Meråker og Steinkjer. GTL stilte med totalt 16 

løpere + flere assosierte løpere. 

Beste resultat i helga sto Dorthe Ballangrud Seierstad for. 

Hun ble nr. 9 i U23-NM sprint og 13. beste totalt av 

seniorene. På samme distanse ble Karen nr. 20 i U23-NM 

og nr. 25 i seniorklassen. Morten Ramstad ble nr. 36 i U23-

NM. 

På distanserenn klassisk ble Dorthe nr. 30, noe som holdt 

til en 17.plass i U23-NM. og Marius Viken Vesterås nr. 60 i 

senior og 32 i U23-klassen.  Lars Petter ble nr. 60 i M19/20, 

Andrine Fuglerud Flugstad nr. 42 i K19/20.  

I fristil ble Jessica Silber nr. 39 i K18 og Andrine nr. 22 i 

K19/20. Dorthe fulgte opp med et godt renn og ble nr. 31 

og nr.19 i U23-NM. Marius ble nr. 49 og nr.28 i U23-NM. 

 

  



NM Harstad 

5 GTL-løpere tok turen nordover til Harstad for årets NM del 1 for senior. Rennprogrammet besto av 

distanse klassisk, sprint klassisk, stafett og selveste 5-mila! I flott natur og vekslende vær hadde vi 

fine dager i nord.  De beste resultatene ble: 

Dorthe Ballangrud Seierstad nr. 21 og assosiert utøver Ansgard Evensen nr. 11 i sprint klassisk. 

Marius Viken Vesterås og Nils Henrik Kvale gikk sine første 5-mil. I varierende vær og føre hadde de 

topp innsats. Dette endte med 39. og 75.plass! På distanse klassisk ble Marius beste GTL-løper med 

62.plass. 

  

Dorthe på sprintprologen. 

 



 

Marius Viken Vesterås på 15 km klassisk. 

 



 

Det er mye vakker natur i Harstadområdet, og vi hadde mye fint vær, i hvert fall annenhver dag      . 

Dette bildet er tatt fra konkurranseløypa. 

 



April 

Sesongen ble avsluttet med NM del 2/NC på 

Lygna. GTL hadde 14 løpere, samt flere assosierte 

løpere på start.  

De beste resultatene på skibytte ble 31. og 

34.plass til Dorthe Seierstad Ballangrud og Karen 

Amalie Nordseth. I menn senior gikk Marius et 

godt renn og ble nr. 37. Nils Henrik Kvale fulgte 

opp med en fin 65.plass.  

På 5 og 10 km fristil gikk junior og senior i samme 

klasse. Godt over 600 løpere stilte til start! I 

kvinner 19/20 ble Andrine Fuglerud Flugstad nr. 

28, Janne Ballangrud Seierstad nr. 41 og Tuva 

Johnsen nr. 47. I M19/20 fikk Lars Petter 

Frydenlund en fin 50.plass. Casper Engum Nilsen 

og Jessica Silber gikk inn til sine beste plasseringer 

i NC med en 54.plass i M17 og 36.plass i K18.  

Andrine deltok i Norges cup finalen for juniorer og 

gikk inn til en fin 29.plass.  

 

 

 

  

 


