
Torsdag 6.februar satte 8 lovende unge 

langrennsløpere (og 2 reiseledere) fra 

Nordland skikrets, kursen for Oslo og 

Holmenkollen. På programmet sto 

ungdomsstafetten i Holmenkollen. 

Spente ungdommer – der noen var 

førstereisfarere, mens andre hadde 

prøvd seg før. Torsdag kveld ankom vi 

hotellet i Nydalen, der vi innkvarterte oss, før vi dro ut og spiste 

pizza på Peppes. 

Fredag morgen ble det lagledermøte med utøverne til stede, før vi 

tok bussen opp til Holmenkollen. 

Dårlig vær til tross. Humøret var upåklagelig, og spente utøvere fikk 

prøvd løypa, og gjort sine forberedelser før start. 

Kl.15.00 gikk startskuddet. Vi stilte med to lag, der Marte og Andrea 

gikk første etappe, mens Julie og Lone gikk den neste. De siste to 

etappene var forbeholdt guttene. Joakim, Marcus, Vebjørn og Sigurd 

kjempet godt og til slutt gikk lagene gikk inn til henholdsvis 10.plass 

og 21.plass.  



Fredagskveld var det bankett med premieutdeling og hamburger-

bufeet. Erik Brandsdal var premie utdeler – noe jentene var veldig 

fornøyde med. 

Lørdag morgen gikk 

turen igjen opp til 

Holmenkollen, der 

gjengen fikk se 

verdens beste 

skiløpere i aksjon. De 

sikret seg noen 

autografer, og fikk se 

eliteløperne på nært 

hold, da de forberedte 

seg til 5 mila. En stor 

opplevelse for dem.  

Lørdag kveld tok vi t-banen inn til Oslo og Megazone. Der var det 

duket for laserkrig og fylkeskamp mot 

ungdommene fra Troms fylke. Etter to 

kamper endte det med uavgjort. 

Søndag tok vi igjen turen opp til 

Holmenkollen. Denne gangen var det 3 mil 

og Bjørgen og Johaug utøverne fikk se i 

aksjon.  

 

 

 



Søndag kveld reiste vi nordover etter en begivenhetsrik langhelg i 

Oslo og Holmenkollen. Fornøyde ungdommer som hadde fått 

opplevelser de nok ikke glemmer med det første! 

 

 

Fornøyde utøvere: 

Fra venstre: Vebjørn Moen (16)Tverlandet IL, Joakim Støre 

Kristiansen (16) Siso IL, Marcus Hagenes (15) Valnesfjord IL, 

Andrea Karoline Nymo Holmstrøm (15) Fauske IL, Sigurd Årthun (15) 

Åga IL, Julie Karlsen (16) Melbu IL, Marte Krågstad Johansen (15) 

Bossmo og Ytteren IL og Lone Aune (16) Innstranden IL. 

  
 


