
Nyhetsbrev Gjøvik Toten Langrenn august 2020. 
 

Juli er vanligvis en rolig måned, og i år ble den enda roligere, da samlinga for seniorene under 

Blinkfestivalen utgikk (p.g.a. Korona). Men fellestreningene gikk som vanlig med godt frammøte. 

Vi har ansatt en trener til. Sigrid Nordgården fra Vestringen i Gausdal (nå Lillehammer) var vårt 

førstevalg i ansettelsesprosessen, og hun takket ja. Hun er i gang, har vært med på flere treninger, og 

var med på siste samling på Mosetertoppen. Sigrid er 27 år og var selv en meget habil 

langrennsløper, inntil hun la sin egen aktive karriere på hylla bare for noen få år siden. Som formell 

bakgrunn har Sigrid blant annet en bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og 

treningsfysiologi, samt praktisk pedagogisk utdanning. De to siste årene har hun vært heltidsansatt 

langrennstrener for NTG Team China. Vi er sikre på at hun vil gi et viktig bidrag til teamet. 

Oppsummering august/starten av september: 

• Barmarkssamling Mostertoppen i begynnelsen av august for seniorene og de eldste 

juniorene. 

• Nærsamling fra 13.08 til 16.08 med bl.a. ei super hurtighet-/teknikk-økt i Karidalen . 

• Barmarkssamling Mosetertoppen fra 02.09 til 07.09. 

Vi trives veldig godt på Mosetertoppen i flotte, romslige og godt utstyrte storhytter, og 

treningsforholdene er utmerket. Vi gleder oss allerede til snøsamlinga til høsten. 

 

Med hilsen Gjøvik og Toten Langrenn 

John Kvale  



Noen bilder fra samlingene. 
 

 

Siste samling på Mosetertoppen, Janne, Dorthe og Tuva nyter utsikten. 

  



 

Gutta på vei ut på langtur i Øyerfjellet, «Utsikten» i bakgrunnen.  



 

 

Fra seniorsamlinga på Mosetertoppen i begynnelsen av august, her i rulleskianlegget. 

  



 

Kveldskos i hytta med informasjon fra hovedtrener Håkon Ramstad. 

 

Fra nærsamlinga i Karidalen, her ser vi Morten Ramstad og Marius Viken Vesterås. 



 

 

På nærsamlinga avsluttet vi lørdagens 2. økt med grilling og sosialt samvær. Her grillmester Finn 

Flugstad. 

 

 

Fra sprintøkta i Karidalen 14.08. Hermann Ulsrud i front, og Bendik Lae Steinsrud. 


