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TiL Vm: Vetle Rype 
Paulsen skal delta i 
junior-VM i skiskyting.

Vetle Rype Paulsen (18) fra 
Drammen er tatt ut til 
junior-VM i skiskyting.

26. januar til 3. februar arrangeres 
junior-VM i skiskyting i Osrblie 
(Slovakia). Eneste lokale deltaker i 
den norske troppen er Vetle Rype 
Paulsen fra Drammen, som 
representerer Lier IL. Paulsen er 
med i ungdomsklassen.

Ellers fra Buskerud er Mari 

Wetterhus, Svene, og Verbjørn 
Sørum Søndre, Ål, tatt ut i junior-
klassen.
Uttak til junior-VM i Osblie, 
Slovakia: 

Kvinner: Junior:Hilde Fosse, Voss 
Skiskytterlag, Juni Arnekleiv, 
Dombås IL, Marthe Krogstad 
Johansen, Bossmo og Ytteren IL, 
Randi Solli Nordvang, Vingelen IL, 
Mari Wetterhus, Svene IL. Ungdom: 
Synne Owren, Vingrom IL, Marte 

Møller Carlson, Trysilgutten IL, 
Anne Bunemann De Besche, 
Idrettslaget Try, Maren Bakken, Os 
IL. Menn:  Junior: Vebjørn Sørum 
Søndre Ål Sportsklubb, Jørgen 
Brendengen Krogsæter, Ullensaker 
Skiklubb, Sivert Bakken, Vingrom 
IL, Magnus Bøe,  Idrettslaget Try, 
Fredrik Arne Grusd, Fossum IF. 
Ungdom:Trym Silsand Gerhardsen, 
Tromsø Skiskytterlag, Mathias 
Indrelid Haugen, Østre Toten Skilag, 

Vetle Rype Paulsen, Lier IL, Håvard 
Mo, Orkdal IL.
Uttak til EYOF i Sarajevo, 
Bosnia: Kvinner: Frida Tormods-
gard Dokken, Svene IL, Hanna 
Børve, Kvam Langrenn og Skiskyt-
tarklubb, Marit Østhus, IL Nor, Mari 
Andrea Kilskar Grevskott, Frol IL. 
Menn:Morten Hol, Målselvs 
Skiskyttere, Martin Uldal, Birkenes 
IL, Martin Nevland, Figgjo IL, Eirik 
Idland, Figgjo IL.

Vetle Rype Paulsen (18) er tatt ut til junior-VM

KLar For sKiFesT: Rennleder Kenneth Holth (t.v.) og Arne Madsen, leder i organisasjonskomiteen, er klar for norgescup junior/VM-mønstring på Konnerud.
 FoTo: JosTein niLsen

Over 1.100 unge lang-
rennsløpere skal 
boltre seg på Konne-
rud skistadion i fire 
dager til ende. Aldri 
har det vært arrangert 
et større skirenn i 
Drammen.
Jostein nilsen
jostein.nilsen@dt.no

Det melder Arne Madsen, som 
er leder i organisasjonskomite-
en for norgescupen i langrenn 
for juniorer. Dette er også det 
siste VM-kvalifiseringsrennet 
for de beste juniorene.

Fra i dag til søndag er over 
1.100 løpere i alderen 17–20 fra 
hele landet i aksjon på Konne-
rud skistadion, der en dugnads-
gjeng har jobbet knallhardt for 

å gjøre løypene i tipp topp 
stand. I dag er det offisiell tre-
ning fra klokken 11.00 til 15.00, 
mens det er renn de tre neste 
dagene – fristil distanse fredag 
(fra kl. 10.00), klassisk sprint 
lørdag (fra kl. 09.00) og klassisk 
distanse søndag (fra kl. 09.00).

700 sengeplasser
– Med 1.100 løpere i sving i fire 
dager er dette totalt sett det 
største langrennet i Drammen 
noen gang. Da tenker jeg på an-
tall deltakere, sier Madsen, som 
også er kjent som skisprintsje-
fen – verdenscuprennet i sprint 
i Drammen sentrum.

Skisprinten er stort siden det 
er verdenscup med de største 
stjernene i seniorklassen, men 
det har «bare» rundt 150 utøve-
re på startstreken. Sånt sett er 
det noe helt annet enn denne 

ukens gigantarrangement.
– I forbindelse med arrange-

mentet bruker løpere, trenere 
og ledere 700 sengeplasser på 
hoteller i Drammen. Så dette 
setter sitt preg på byen, fortset-
ter Madsen.

" 
Med 1.100 løpere 
i sving i fire dager 
er dette totalt 

sett det største langrennet 
i Drammen noen gang. Da 
tenker jeg på antall delta-
kere.
arne maDsen
Leder i organisasjonskomiteen for 
norgescupen i langrenn

Budsjettmessig er imidlertid 
norgescuprennene miniputt i 
forhold til skisprinten. Det er på 
1,2 millioner kroner, mens ski-

sprintens (går tirsdag 12. mars) 
budsjett lyder på 7,6 millioner.

prøve-nm
Da Drammens Tidende tok tu-
ren til Konnerud skistadion tid-
ligere i uken var det satt opp et 
enormt 70 meter langt smøre-
telt ved den ene fotballbanen. 
Det viser noe av dimensjonen 
på arrangementet.

– Når det gjelder smøreteltet 
så er det satt opp og med tanke 
på helse, miljø og sikkerhet. Lø-
perne skal heller ikke være der 
inne, men kan være innendørs i 
Konnerudhallen når de ikke går 
renn, sier rennleder Kenneth 
Holth fra Birkebeineren.

Konnerud IL samarbeider for 
øvrig med et knippe lokale 
klubber om arrangementet. 
Nevnte Birkebeineren er en av 
dem. Nordre Sande, Berger og 

Drammen Ski er andre.
KIL bruker norgescuprenne-

ne til å trene opp organisasjo-
nen før den store NM-festen på 
Konnerud om ett år. Da avvi-
kles NM del 1 i bydelen. For 
Madsen og co. regnes dette som 
et prøve-NM.

Et senior-NM har rundt 350 
deltakere (noe mer på stafett-
dagen), så heller ikke norges-
mesterskapet er i nærheten 
deltakerantallet til helgens nor-
gescuprennet.

NM har et budsjett på fem 
millioner kroner.

PS! Av lokale håp i VM-kvali-
fiseringen ligger stjerneskud-
dene Kristine Stavås Skistad, 
Konnerud og Helene Marie Fos-
sesholm, Eiker Skiklubb, meget 
godt an, mens flere andre kan 
være aktuelle. Junior-VM går i 
finske Lahti senere i januar.

Har satt opp 70 meter langt smøretelt på Konnerud

Tidenes største skifest


