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Langrennsutvalget: 
 
Utvalget har bestått av følgende: 
 
Elling Langedal   leder 
Erling Nyborg Owren  sportslig leder 
Stian Molstadkroken  Økonomisk ansvarlig 
Rune Sagstuen   Anleggsansvarlig 
Ingerid G. Lunde   Arrangementsansvarlig 
Øystein Snuggerud   Sekretær 
Frida Bekkelund                                   Styremedlem 
 
 
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter. 
 
Sport: 
Sesongen 2020 er over og ble som kjent en amputert skisesong da idrett sammen med 
det meste ellers i samfunnet ble nedstengt 12. mars grunnet Covid-19 pandemien. Dette 
varte sesongen ut og nå i mai/juni, er man så smått kommet i gang igjen med aktivitet, 
men underlagt restriksjoner. 
Organisering: 
Sportslig har sesongen vært preget av store opp- og nedturer. Vår verdensstjerne 
Ingvild som foregående sesong vant både World Cup og Tour de Ski og tok med seg 5 



medaljer fra ski VM, fikk i forkant av åpningsrennet på Beitostølen startnekt av 
helsemessige årsaker. Hun var tilbake til Tour de Ski og tok en glimrende 2. plass 
sammenlagt. Videre utover vinteren var hun på samme høye nivå og tok også 2. plass i 
nyskapningen SkiTour Norge –Sverige. Høydepunktet klubbmessig kom på NM på 
Konnerud da Tuva Bakkemo, Susann Sagstuen og Ingvild gikk inn til en historisk 
sølvmedalje i stafetten.  
For Ingvild tok sesongen en brå slutt da hun i mars pådro seg et brudd i hælen. 
 
Sammen med Ingvild har Susann Sagstuen, Tuva Bakkemo og Fredrik Fuglerud Flugstad 
utgjort våre seniorløpere denne sesongen.  
Susann har tilhørt Team Telemark, Tuva fikk plass på Team Veidekke Innlandet, mens 
Fredrik satset i GTL. Det er lenge siden vi har hatt 4 stk på seniorplan. Susann ble nr. 41 
sammenlagt i Norgescup og Tuva ble nummer 26. 
 
Blant juniorløperne gjorde 20- åringen Arngrim Sørumshaugen det skarpt med gode 
sprintresultater. Han ble nr. 16 sammenlagt i sprintcupen. Andrine Fuglerud Flugstad 
tok godt med norgescuppoeng i K18 og hadde en god sesong. Ellers er det godt driv i 
regionteamet Gjøvik-Toten Langrenn der de fleste av våre juniorløpere har sitt 
treningsfellesskap. 
 
Våre treningsgrupper i klubbens regi har hatt god aktivitet og flere av de yngre 
gruppene har økt i størrelse utover vinteren. Gruppe 4 som er 15- og 16-åringene hadde 
Hovedlandsrennet på Nybygda og Emma Klevenberg tok en glimrende 5. plass på 5 km 
klassisk. Hun ble også uttatt til å gå Ungdomsstafett for Oppland Skikrets. Der deltok 
også Lars Lien og August Hovde var reserve. 
 
 
Turrenngruppa har også denne sesongen drevet sin aktivitet som tidligere år, og vært 
ledet av Vinjar Borge. De har vært i gang fra 1. august til etter Vasaloppet. 
 
Damegruppa har god aktivitet og godt frammøte. Ansvaret for gruppa har Erna Nyborg 
Owren. 
 
Samlinger: 
Flere grupper har avholdt nærsamling med utgangspunkt Øverby i barmarksesongen. 
15- og 16-åringene har vært invitert på deler eller hele av GTL-teamet sine 
nærsamlinger og også deltatt på noen av deres tester. 
For andre året på red ble det avholdt snøsamling i månedskiftet nov./des. På Illsetra i 
Øyer. Dette ble vellykket og frister til gjentakelse. 
 
I tillegg har mange av klubbens løpere deltatt på sommerskiskoler og samlinger i regi av 
Oppland skikrets. 
Nytt av året var servering av kveldsmat etter tirsdagstrening på Øverby. Dette ønsker vi 
å videreføre. 
 
 
 
 
 



Økonomi/markedsarbeid: 
Det har vært svært god kontroll på økonomien i Langrennsutvalget denne sesongen. Vi 
endte opp med et overskudd på drøyt 120 000 kr. Markedsarbeidet var godt, og vi klarte 
å gjøre avtaler med flere nye sponsorer samt at de fleste eldre ble med videre. 
 
 
 
Anlegg 
Anlegget på Øverby holder godt mål til vanlige arrangementer på sone- og kretsplan, 
men Langrennsutvalget arbeider for å skaffe oss mer husrom. I år fikk vi tilgang til et 
stort rom til styrketrening i den gamle spesialskolen, men vi arbeider med mer 
permanente tilholdssteder. 
Klubbhytta ble beiset før sesongen. 
 
Arrangement: 
 
Klubbrenn: 
Det er gjennomført 9 klubbrenn i vinter. Det var alle terminfestede og deltakelsen var 
svakt stigende utover sesongen. 
 
Madshus Skimarathon: På grunn av snømangel ble rennet flyttet med start og mål fra 
Øvre Vardal Idrettsplass. Arrangementet ble svært bra, men deltakelsen var relativt svak 
bl.a. p.g.a. svært dårlig vær. 
 
Øverbyrennet: Renn med innlagt Kretscup (Totenbank-cup) for 11-14 år ble arrangert 8. 
mars. Litt svakere deltakelse enn forventet under flotte forhold. Dette var få dager før 
nedstengingen av all aktivitet, så dette kan forklare noe av den svake deltakelsen. 
 
Øverbystafetten : Skulle gått av stabelen 17. Mars, men ble avlyst da alle 
idrettskonkurranser ble stoppet. 
 
Premieutdeling for klubbrenn og klubbmesterskap samt utdeling av hedersbevisninger 
ble heller ikke arrangert i år. Premieutdeling er planlagt til høsten hvis forholdene har 
normalisert seg. 
 
Informasjon/PR-arbeid: 
Vår nye samarbeidspartner Sport1 Amundsen på CC var tilstede på to klubbrenn med 
utstyr og smørestøtte.  
 
Langrennsutvalget vil benytta anledningen til å takke alle våre sponsorer og 
samarbeidspartnere. 
 
Vi ønsker også å takke Arvid Viberg i Gjøvik Kommune for godt samarbeid og gode 
løyper. 
 
 
Gjøvik 2. Juni 2020 
 
 



 
 
Elling Langedal 
Leder Langrennsutvalget 
 
 
 
 
 


