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SPORTEN  
Årsrapport fra Sportslig utvalg 2017/2018 

FOKUS 
• Flest mulig lengst mulig er vår visjon 

• Som hovedmål har klubben å utvikle de grunntekniske 

ferdighetene hos løperne 

• Skiglede hver dag, mestring og utfordring i en trygg 

sosial ramme er våre hverdagsmål. 

20 trenere leder i dag 6 grupper med totalt 110 løpere gjennom 

daglige treningsøkter hvor skigleden og det sosiale samholdet 

står i fokus.  

Flest mulig lengst mulig er vår visjon og som hovedmål har 

klubben å utvikle de grunntekniske ferdighetene hos løperne. 

Vår tanke er at de sportslige resultatene vil komme som en 

konsekvens av å jobbe målrettet med utviklingsmål hos 

løperne. Utfordring og mestring på sitt nivå til enhver tid skal gi 

våre løpere maksimal skiglede og gi motivasjon til å holde på 

lenge.  

For å kunne legge til rette for dette kreves det at våre trenere 

har kompetanse og en felles forståelse av hva som skal til. For å 

kvalitetssikre dette arbeidet har klubben inngått et samarbeid 

med mangeårig alpingymnastrener Arne Olsen. Olsen har 

bidratt som en mentor for trenerteamet og har også bidratt 

som trener for våre eldste løpere U16 samt Jr/Sr.  

Flest mulig lengst mulig gir også et ansvar for oss som klubb for å 

legge til rette for at flest mulig kan holde på med sporten. Dette 

medfører å legge til rette for at kostnadene holdes på et 

akseptabelt nivå. For å imøtekomme dette har klubben bevisst 

holdt lave medlemskontingenter over mange år. I tillegg ligger 

treningsavgiften på et lavt nivå og vi legger til rette for mest 

mulig trening i egne arenaer.  

Det er viktig at løperne har tilbud om tilstrekkelige dager på ski. 

Den utviklingen Narvikfjellet har hatt de siste årene hvor 

tidligere sesongstart og senere sesongavslutning er blitt 

normalen bidrar til at vi får dette til uten å måtte reise mye. 

Dette er et sterkt bidrag til å holde kostnadene nede. I tillegg er 

sponsorbidragene fra våre svært viktige samarbeidspartnere 

med på å legge til rette for bredden i sporten. Bidragene bidrar 
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blant annet til at vi kan arrangere renn og treningssamlinger samt kjøpe inn tilstrekkelig med 

utstyr, både på ski og til barmark, for å kunne legge til rette for gode treninger. 

I årets sesong har det også vært satt ekstra fokus på den sosiale rammen i gruppene. Felles 

kvelds etter trening, vaffel og toddy i Asbjørnstua og overnatting på skole ha vært viktige 

momenter her.  

Narvik slalåmklubb er en av flere nordnorske alpinklubber. Et nært og godt samarbeid mellom 

klubbene ser Narvik slalåmklubb på som ekstremt viktig for å kunne holde aktiviteten sterk i 

nordnorsk alpinsport. Det samarbeides godt mellom klubbene og spesielt på de eldste 

gruppene. Narvik slalåmklubb har fokus på å bidra til og styrke dette samarbeidet ytterligere. 

Sterkt i dette samarbeidet står også FFA som bidrar og tilrettelegger for flere felles treninger og 

skisamlinger gjennom sesongen. 

For de yngste løperne våre og for nyrekruttering til klubben har vi denne sesongen sparket liv i 

rennkarusellene igjen. Fra medio januar og fram til påske har klubben arrangert ukentlige 

rennkaruseller hvor skigleden har fått utfolde seg. Rennkarusellen er et uforpliktende møte med 

alpinsporten for nye alpinister og et ekstra tilbud til våre yngste medlemmer. Dette er en fin 

overgang fra Skiskolen og flere av deltakerne fra årets Skiskole har vært innom rennkarusellen. 

Skiglede hver dag, mestring og utfordring i en trygg sosial ramme er våre hverdagsmål 

 

Aktiviteter 

Rennavvikling 

• NM mars 2017 

• BWC april 2017 

• FIS 2 SL, 2 SSL januar 2018 

• BWC mars 2018 

• Rennkarusell (medio jan-medio mars 2018) 

Samlinger 

• Ironman Harstad september 2017 

• Barmarksamling Ankenes oktober 

• U16 Østerrike oktober 2017 

• I Medvind treningssamling desember 2017  

• U12/U14 Kiruna desember 

• U16 Kiruna desember 

Sosiale tiltak 

• U8 og U10 – kvelds etter trening i Asbjørnstua 

• Rennkarusell (felles fruktpause på slutten) 

• U12/14 flere samlinger i Asbjørnstua med toddy og vaffel 

• Renn i regionen -flere med overnatting på skole. 
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Trenerforum 

• Trenerforum 1 mai 2017, fokus på trenerkabal, samarbeidsavtale med Arne Olsen, 

gjøremål for sporten, planlegging av trenerseminar 

• Trenerforum 2 august 2017, fokus på aktiviteter høst og vinter, samarbeid med FFA, 

Ankenes alpinklubb og Narvikfjellet, planlegging trenerseminar del 1 

• Trenerforum 3 oktober 2017, besøk av Leif Kristian Nestevold-Haugen – intervju om hans 

reise frem til VM medalje 2017. Orientering om resultat av Trenerseminar 1, besøk av 

Ankens Alpinklubb.  

Trenerseminar 

• Trenerseminar del 1, september 2017 

o Hvor skal vi og hvilke konsekvenser har det 

o Hva er basisferdigheter 

o Målsettinger og visjon 

o Etikk 

 

• Trenerseminar del 2, februar 2018 (gjennomført i hver gruppe) 

o Basisferdigheter 

o Øvelser 

o Modeller 

 

Dugnad (i forbindelse med trening) 

• Kvisting  

• Netting 

• Løypevakt 

• Heisvakt 

• Bærehjelp til løypestikking og nedtaking 

• Tidtaking 

• Vaffel og toddy tilberedning 

• Tilberede rammen rundt rennkarusellen 

• Bildetaking 

• Tilrettelegging/oppfølging sosiale medier 

• kommunikasjonsplattform 

 

Dette er en, ikke uttømmende, liste for å minne på om hvor mange små og store oppgaver 

som sammen skaper rammen rundt det viktigste vi holder på med, treningen. Vi er 

avhengige av foreldre og frivillige som stiller opp i hverdagen og bidrar inn i arbeidet med 

å legge best mulig til rette for treningene til løperne - Skiglede hver dag, mestring og 

utfordring i en trygg sosial ramme.  
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Treninger/Grupper 

Skiskole 

Skiskole Antall deltakere 

Skiskole 1 19 deltakere 

Skiskole 2 19 deltakere 

Skiskole 3 19 deltakere 

Skiskole 4 20 deltakere 

 

Skiskolen 2018 ble arrangert i tidsrommet 15. 

januar til 6.mars. Det har vært gjennomført totalt 4 

kurs med til sammen 77 deltakere.  

Skiskolen har, som tidligere, vært ledet av Steen 

Aalmen som sammen med Kenneth Aalmen, 

Ingrid Rydholt, Kristian Andreassen, Nora Olderøy 

og løpere fra FFA har stått for gjennomføringen av 

disse. I tillegg har løpere fra U16 stilt opp som 

ekstra hjelp ved behov.  

Skiskolen har blitt arrangert på samme «lest» som 

årene før med avslutning med tur opp T-kroken for 

vaffel og toddy i Asbjørnstua. På avslutningen har 

deltakerne fått utlevert diplom og startnr til 

Rennkarusellen. Flere av deltakerne fra skiskolen 

har etter fullført skiskole vært med på 

Rennkarusellen. Dette var en av tilbakemeldingene fra Skiskolen etter fjorårets sesong, at 

klubben måtte tilrettelegge bedre for et tilbud til 

løpere som er ferdige på skiskolen. Dette ser det 

ut til at vi har klart med gjennomføring av 

Rennkarusellen.   

Skiskolen er et svært populært tiltak og 

påmeldingslistene fylles fort. Det ligger svært mye 

arbeid i både planlegging og gjennomføring av 

skiskolen. Med så mange deltakere er behovet 

for instruktører stort og det er sårbart med hensyn 

til fravær på disse. Som årene før må Skiskolen 

sende en stor takk til FFA for suveren hjelp fra flott 

ungdom.  

Styret har som årene før bistått Skiskolen i de 

administrative oppgavene, som 

annonsering/markdsføring, registrering, 

fakturering, purring av deltakeravgift, løpende informasjon til deltakere/foresatte etc. og 

med dette samarbeidet har i år 77 barn fått gleden av å mestre skikjøring på egen hånd. 
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Rennkarusell 

Rennkarusellen har vært kjørt i samarbeid med trenerne på U8 og U10 samt Arne Olsen 

som har klargjort løypene i begge bakkene i forkant. Karusellen har erstattet 

onsdagstreningene i perioden for disse gruppene. Målet med karusellen har vært å gi 

muligheten for unge til å bli kjent med alpinsporten i en uforpliktende, trygg og festlig 

ramme sammen med de ungene som allerede er med på treningene, en arena for 

rekruttering. Det har deltatt totalt 110 løpere på karusellen og av disse har ca 40 stk vært 

helt nye i tillegg til at flere av Skiskolens elever har vært innom her etter fullførte kurs. Det 

har kommet flere unger med på treningene i begge gruppen fra både Skiskolen og 

Karusellen. Hver karusell har vært avsluttet med fruktbeger og toddy rundt bålpanna ved 

barneheisen. Narvikfjellet har tilrettelagt med bålpanne og benker nede ved 

barneheisen samt med tilbud på kveldskort og skiutleie til barnas foreldre denne kvelden. 

Alle barn med startnummer kjører gratis på karusellkvelden, uavhengig av alder. 

U8 

Gruppe  U8 

Årgang 2010 2011 og yngre 

Antall løpere 9 23 

 

Fokus 

Lek – ha det gøy, Trivsel – ønske om å komme tilbake, samhold – vise hensyn og ta vare 

 på hverandre, fellesskap – lagfølelse.  

Barmark 

Oppstart 30 august. Trening 1 gang i uken på Skistua skole fram til oppstart på ski, 4. 

 desember.  Totalt ca 12 barmarksøkter ble gjennomført. Fokus på lek med allsidige 

 øvelser. Stabilt oppmøte hele høsten, mellom 15-20 unger pr trening. 

 Ski 

 Oppstart 4. desember. 5 treningsøkter og en treningssamling, I Medvind, før jul gav en 

 fantastisk fin start på sesongen. Det er gjennomført 2 økter pr uke hele vinteren 

 bortsett fra et par som ble avlyst grunnet vind og sterk kulde. Fra medio januar til

 medio mars ble onsdagstreningen erstattet med Rennkarusell, populært blant de 

 små og med god oppslutning fra gruppa. 

 Mange av barna driver med flere idretter og er med på bare en av treningene i uka. 

 Nettopp derfor er det viktig å kunne tilby flere treninger i uka slik at vi når  ut til flere.

 Vi har vært stabilt mellom 15-20 løpere på hver trening. Fokus på ski har vært balanse 

 bak-frem samt styring av kant og bruk av knær.  

 For U8 har det vært lagt opp til å være med på rennene lokalt i år, 2 på Ankenes og 

 1 på hjemmebane, Barnas World Cup. Noen av barna har i tillegg vært med på et 

 eller flere av de regionale rennene.     
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U10 

Gruppe  U10 

Årgang 2008 2009 

Antall løpere 24 9 

 

Fokus 

I U10 har vi stort fokus på samhold og gruppefølelse i tillegg til at treningene skal 

være artige og gi mestringsfølelse.  

Barmark/inne trening 

Første innetrening var i slutten av august. Det ble totalt 13 barmark / innetreninger. 

De fleste var inne i gymsalen i Skistua skole, men vi brukte også skolegården når det 

var fint vær. Vi var også på flere turer i Tøttadalen.  

Som sosialbygging og trening var vi en tur i Linken Klatrepark. Dette arrangementet 

ble veldig vellykket med stor mestring og fin sosial setting rundt bålet.  

Ski 

Til 1. mars har vi hatt ca 30 skiøkter inklusiv renn. Vi har trening mandager og 

onsdager. Når klubben har arrangert Onsdagsrenn har dette gått inn som trening for 

U10. Dette har fungert bra. Ved at Arne Olsen har satt ferdig løypa blir det meget 

effektivt for oss trenere og unger. Ved at vi har kunnet bruke kulene i Familiebakken 

har løypa blitt utfordrende og meget lærerik for våre U10 løpere.   

På mandagstreningene har vi en blanding av modeller og friøvelser. Før hver trening 

lages det et tema for hva modellene og øvelsene skal gi ungene av utfordring og 

fokus.  

Det er mellom 15 og 20 unger på nesten alle treningene. Ungene har hatt en kjempe 

fin fremgang og det ser ut til at de trives på trening.  

U10 er med på alle lokale renn i Narvik og på Ankenes med god oppslutning.  

Sosialt 

Vi har ved flere anledninger spist felles kveldsmat i Asbjørnstua etter trening. Dette 

setter ungene veldig pris på.  

Vi har også arrangert to smørekurs for foreldrene. Et ble avlyst på grunn av få 

påmeldte det andre ble en suksess med mange engasjerte foreldre.   

Trenerne i U10 setter stor pris på den rollen det bidraget Arne Olsen har hatt rundt oss. 
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U12/U14 

Gruppe  U14 U12 

Årgang 2004 2005 2006 2007 

Antall løpere 2 14 7 7 

 

Fokus 

Vi fokuserer på å ha det gøy på trening, 

samhold og lagfølelse. I tillegg er fokus at 

alle skal føle mestring og utvikling fra det 

nivået de er på. 

Barmark 

I løpet av våren og høsten 2017 har vi 

gjennomført noen økter i fjellet og utenfor 

Asbjørnstua.  Men de fleste øktene har 

blitt gjennomført med utgangspunkt fra 

Narvik stadion. Fra slutten av oktober ble 

treningene gjennomført inne i gymsalen 

på Skistua  skole. I år har vi hatt videre fokus på basistrening som spenst, hurtighet, 

utholdenhet,  koordinasjon og balanse. Vi har utfordret mere i forhold til å bli skikkelig 

sliten, og jobbet  med intrevalltrening både som stasjonstrening og løping. Her har vi 

differensiert utfra alder og fysisk form.  

Mange av løperne deltok på barmarkssamling i Harstad i september, og 7 av U14 løperne 

 deltok i den forbindelse også på Ironmantesten med gode resultater. I tillegg deltok vi på 

 barmarkssamling på Ankenes i oktober. 

 Det har blitt gjennomført 43 barmarksøkter for sesongen 17/18. 

Ski 

Vi kom i gang med skitrening i 

Narvikfjellet 25. november, og har til nå 

(utgangen av februar 18) gjennomført 

drøyt 70 skiøkter inkludert renn. Alle 

løperne er i fin utvikling og tar stadig 

steg videre. Noen trener mye mens 

andre noe mindre, men alle har det 

samme tilbudet om treninger. Faste 

dager er mandager, onsdager og 

fredager.  

Vi har deltatt med løpere på alle renn 

her i nord, og løperne presterer svært godt.  
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Til Landsfinalen på Oppdal i begynnelsen av april reiser vi med alle U14 løpere som ønsker 

 å delta, og dette blir et høydepunkt for sesongen. 

 

U16/Jr/Sr 

Gruppe  Jr/Sr U16 

Årgang 1997-2001 2002 2003 

Antall løpere 7 2 3 

 

I slutten av april 2017 startet forberedelsene til ny sesong. Frem til 15 mai trente vi på ski, 

hvor fokus var basic-teknikk 

Vi fikk også 4 dager på ski i begynnelsen av juni. Totalt fikk vi gjennomført ca 15 dager på 

ski før sommerferien. Vi gjennomførte også 10 skidager i Østerrike i oktober. Vi hadde 

også to korte skisamlinger i Kiruna (5 dager) i november.Totalt ble det 30 dager på ski 

frem til Narvikfjellet åpnet igjen i slutten av november.  

Fra 25 november frem til 5 mars har vi hatt 75 organiserte skidager. 

Organisert barmark har vi kjørt siden begynnelsen av mai frem til Østerrike samlingen i 

oktober. Vi har gjennomført 5 organiserte økter i uken.  

Gjennom vinteren har løperne trent 2 brytetreninger i uken. 

Det at vi har trent mye vises godt. Løperne har prestert svært bra i de rennene som er 

kjørt til nå.  

Ironmantesten i august viste at løperne er på et høyt nivå. 

 

FFA 

Forord- Michael Stenbak 

Som tilbaekevendt sønn kom jeg hjem til byen med erfaring utenlands og andre steder i 

landet både som løper og trener, noe som ga meg en mulighet til å se ting i et nytt lys og 

kommer derfor med et lite innblikk fra min side. 

Jeg vendte tilbake til Narvik Mai 2017 som ny trener for FFA etter at legenden Arne Olsen 

resignerte og begynte som trener i NSK. Som narvikpatriot og tidligere løper både ved 

FFA og NSK er dette en arbeidsoppgave som jeg tar med stor ære og har et unikt 

eierskap til. Jeg mener at samarbeidet mellom NSK og FFA er vitalt for utvikling av norsk 

og nordnorsk alpinsport, NSK har hatt sterke tradisjoner for å sette sitt preg på skinorge 

både på løpersiden og trenersiden og det er kult å se at pr. dags dato er det tre tidligere 

løpere fra klubben og FFA som er trenere på skigymnas i Norge. Dessverre er vi ikke like 

sterk på løpersiden i fis- gamet som tidligere, og vi har for øyeblikket bare tre løpere som 

representerer NSK på skolen, en av dem oppfostret i Harstad.  
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Vi trenerne på skigymnaset føler at klubben har gjort skikkelige gode grep, noe vi ser bla 

på AVAC samlingen vår hvor mye god rekkrutering som har skjedd de siste årene både 

hos NSK og klubbene i Nord- Norge, dette er sunt både for NSK og FFA for at vi skal kunne 

bedrive vår jobb videre!  

Generelt 

Årets sesong for NSK løpere på FFA har vært god, med bla en stor seier av Andreas 

Landsholm i Finland. Dette er noe som blir lagt merke til nasjonalt og er en bekreftelse på 

at det vi har bedrevet med av trening og fokus på forsesongen har vært god. Simon 

Norum presterte også veldig sterkt på årets Junior NM. Vi har hatt en fremgang i punkter 

på våre løpere som omregnet i prosent vil være på nasjonalt toppnivå. Men vi ser fortsatt 

mange rom for forbedring og ser spent på fremtiden!  

Et mål burde være at klubben og FFA driver sine egne individuelle opplegg for sine 

grupper, noe som er avhengig av kvaliteten som blir gjort av trenerne i klubben. Slik at 

når løpere fra NSK forhåpentligvis begynner sin videre skikarriere på FFA er det nye fjes, 

filosofi og metodikk som møter dem, som er med på å skape en «refreshness» og 

motivasjon av forandring på samme tid som det er en rød tråd som følger utøverne fra 

dem er unge løpere i klubben til dem avslutter skigymnaset.  

Vi trener alle i samme bakke og bor nesten på dørkarmen til hverandre, dette er en unik 

situasjon som mange andre skigymnas i landet misunner oss, vi har alt tilrettelagt for å 

kvalitetssikre, utfordre og lære av hverandre i bakken. Men på samme tid håper og 

mener vi det burde være slik at FFA er kunnskapskilden og banebryteren for videre 

utvikling fordi det er vår profesjon. 

Vi startet ny sesong Mai 2017 hvor vi kjørte på ski helt til 6 Juni i Narvikfjellet!  

Det kan ikke legges nok vekt på hvor unikt dette var, istedenfor å måtte reise helt til 

Juvass eller Folgefonna kunne løperne bo hjemme, trene barmark på formiddagen, for så 

å spenne på seg skistøvlene og drive kvalitetstrening på god snø i fjellet.  

Videre startet vi høsten med 10 dagers samling på Folgefonna før vi i Oktober reiste til 

Hintertux og hadde tidenes samling med sol og veldig gode forhold. Vi fikk de trassene vi 

ville og hadde noen økter med det norske europacuplaget for kvinner. Noe som var 

veldig lærerikt for våre løpere både for å se hvor nivået ligger og hvordan kultur som ror i 

prestasjonsgruppene.  

Etter samlingen i mellom- Europa var vi på snø i Kiruna før vi var på ski her hjemme. 

Samarbeidet med skigymnaset og Narvikfjellet er godt, vi har kunne trent full lengde 

storslalåm allerede før jul siden vi nå har et snøkanon-system i ypperste klasse. Dette er 

utrolig viktig for oss og klubben, til og med har vi mulighet til å trene på snaua rett etter 

nyår!  
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Fremover:  

Til neste sesong får vi forhåpentligvis inn mange nye og spennende utøvere, til og med 

ser det ut som det evt. kommer noen utøvere «sørfra,» noe som indikerer at det er positive 

vibber ute å går rundt jobben vi (klubben og FFA) gjør. Vi vil også gratulere og takke NSK 

for tidenes NM, noe som for alvor har gjort at flere har fått øynene opp for Narvik og vi 

håper at et VM er nærstående! 

Uten at årsplanen for neste sesong er hundre prosent ferdigstilt ser vi for oss en ekstra 

samling på høsten. Vi ser også på muligheten for å være delaktig på den årlige 

«nordnorske» samlingen klubbene i nord bruker å ha i Levi på samme tid som WC- 

åpningen. Dette for å kunne være enda nærmere klubbene slik at vi som sagt skal kunne 

utveksle erfaring, kunnskap og reflektere rundt hva vi gjør bra og hva vi kan bli bedre på, 

både på skigymnaset og i klubbene.  

Vi ser med andre ord positivt på fremtiden og håper vi kan fortsette det gode 

samarbeidet videre, sees i bakken!  

Best reegards 

Trenerteamet FFA 
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RESULTATER 
 

NM Narvik 

SL Damer: Pernille Baustad, nr 11 

 

NM JR II Narvik 

SL Damer: Pernille Baustad, nr 4 

SSL Herrer: Alexander Berntsen, nr 16 

 

NM JR I Voss 

SL Herrer: Andreas Landsholm, nr 14 

SSL Herrer: Andreas Landsholm, nr 19 

FIS 

Bertine Aam Olsen og Andreas Landsholm har begge hatt flotte resultater i FIS-renn i 

år hvor begge har klatret til topps på pallen og forbedret sine punkter.  

 

Hovedlandsrenn 

Hafjell 2017: 

3 deltakere fra NSK var tatt ut, Mathilde Sund, Pernille Sund og Kristian Wollan Dahl. Ingen 

toppresultater på noen av dem men en god «lærereise». 

 

Hemsedal 2018: 

 

3 jenter er kvalifisert: 

Pernille Sund, Mathilde Sund og Nora Hall 

 

Landsfinale 

Voss 2017: 

3 jenter kvalifisert, 2 reiste Mellissa Karlsen og Nora Hall. Beste plassering kom på Nora i SSL 

med en 17. plass. En fin «lærereise» for dem begge. 

Oppdal 2018: 

3 jenter er kvalifisert: 

Mia Dreyer Holen, Thea Rolandsen, Adriane Steinsvik 

3 gutter er kvalifisert: 

Stian O Selnes, Sander E Tollefsen, Julian Steinsvik 

NNM 

Harstad 2017: 



    

RESULTATER  12 

Super G 

U12 jenter: Adriane Steinsvik, 2. plass og Thea Rolandsen, 3. plass 

U12 gutter: Stian Sælnes, 3. plass 

U14 jenter: Melissa Karlsen, 2. plass og Nora Hall 3. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass 

 

Storslalåm 

U12 jenter: Adrian Steinsvik, 1. plass og Mathea Forshaug Olsen 3. plass 

U12 gutter: Sander Tollefsen, 3. plass 

U14 jenter: Melissa Karlsen 1. plass og nordnorsk mester, Nora Hall 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass og Pernille Sund 3. plass 

U16 gutter: Kristian W. Dahl, 2. plass 

 

Slalåm 

U12 jenter: Adriane Steinsvik, 1. plass og Thea Rolandsen, 3. plass 

U12 gutter: Stian Sælnes, 3. plass 

U14 jenter: Nora Hall, 2. plass 

U16 jenter: Pernille Sund, 2. plass og Mathilde Sund, 3. plass 

U16 gutter: Kristian W Dahl, 1. plass og nordnorsk mester 

Senior: Stor gratulasjon også til klubbens egen seniorløper Krister Kjølmoen, som dundret 

inn til 2. plass i søndagen slalåm kun 0,74 bak vinneren  

 

Ankenes 2018: 

Super G 

U12 jenter: Frida Solback Sund, 2. plass og Isabella Mari Karlsen, 3. plass 

U14 jenter: Thea Nyborg Rolandsen, 1.plass og Adriane Steinsvik, 2. plass 

U14 gutter: Julian Steinsvik, 1. plass og Sander Tollefsen 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass og Nora Hall, 3. plass 

U21 menn: Alexander Berntsen, 1. plass 

Menn: Fredrik Andersson, 2. plass 

 

Storslalåm 

U12 jenter: Frida Solback Sund, 1. plass 

U14 jenter: Adriane Steinsvik, 1. plass, Thea Nyborg Rolandsen, 2.plass, Mathea Olsen, 3. 

plass 

U14 gutter: Julian Steinsvik, 1. plass og Sander Tollefsen 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 2. plass og Pernille Sund, 3. plass 

U21 menn: Alexander Berntsen, 1. plass 

 



    

RESULTATER  13 

Slalåm 

U12 jenter: Frida Solback Sund, 1. plass og Isabella Mari Karlsen, 3. plass 

U14 jenter: Mia Dreyer Holen, 1. plass  

U14 gutter: Sander Tollefsen 1. plass og Julian Steinsvik, 2. plass 

U16 jenter: Mathilde Sund, 1. plass og Pernille Sund, 2. plass 

U21 kvinner: Pernille Baustad, 1. plass  

U21 menn: Alexander Berntsen, 1. plass 

Donald Duck Wintergames 

To av våre U12 løpere deltok på Donald Duck Winterganmes i Hemsedal, april 

2017.  Adriane kjørte inn til meget sterke 9. plasser både i slalåm storslalåm, mens Thea 

Rolandsen kjørte inn til en 21. plass i slalåm og 17. plass i storslalåm. 

 

 

Sportslig utvalg: 

Maria Dahl  leder 

Hanne Dreyer  medlem 

Pernille Baustad medlem 

Trond Mikaelsen medlem 

Einar Sund  medlem 


