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■ GÅSBU: En rekke lokale lang-
rennsløpere deltok under Oslo
skifestival i helgen.

Romerikingene hevdet seg i
toppen av flere klasser i rennet
som ble flyttet fra Holmenkollen
til Gåsbu i Hedmark.

I 17-årsklassen vant nær sagt
som vanlig Herman Martens
Meyer fra Frogner. På sin egen
17-årsdag vant sørumsokningen
med 23 sekunders margin ned til
klubbkamerat Amund Hoel. 

Fossum-løperen Simen Thune
Rolfsen endte på tredjeplass og

sørget for at Frogner-løpere ikke
tapetserte seierspallen på NM-
arenaen fra forrige sesong. Han
henviste nemlig Ivar André Ryt-
tervold, også han fra Frogner, til
fjerdeplass. Han var drøyt mi-
nuttet bak vinneren.

I 18-årsklassen vant Sofie
Nordsveen Hustad fra Nes ski
med 44 sekunders margin. Hun
sørget min sin triumf  for nok en
opptur for klubben fra Fenstad. I
tillegg til hennes seier ble klubb-
venninnene Tiril og Lotta Udnes
Weng og Amalie Håkonsen Ous
tatt ut til junior-VM senere den-
ne måneden.

I 13-årsklassen ble Kristina

Bergquist fra Rømskog nummer
seks. Samme plassering ble det i
aldersklassen over for Anders
Lund fra Nittedal. På plassen
bak fulgte Simen Seeberg-Rom-
metveit fra Strømmen og Lille-
strøm.

Eline Storvik Grønvold fra
Hakadal ble nummer fire i 15-
årsklassen.

Til topps på bursdagen

JUBILERTE MED SEIER: Herman
Martens Meyer feiret sin egen
17-årsdag med å vinne 17-års-
klassen under Oslo skifestival
søndag. FOTO: JON WIIK

Romerikingene hover
inn pallplasseringer i
verdenscupen i alpint.
Men på norsk snø er
ingen oftere på
seierspallen enn Thea
Louise Stjernesund (17).
Morten Svesengen
mosv@rb.no 957 29 311

■ LILLESTRØM 
Lillestrøm-jenta har vært på
pallen i 10 av 13 FIS-renn hun
har kjørt denne sesongen.

I går kjørte hun inn til 3. plass
i slalåm på Bjorli med flere av
de norske europacup-jentene på
plass. Det var hennes 10. pall-
plassering siden november.

– Det er gøy at jeg er blitt så
stabil både i storslalåm og sla-
låm, sier 17-åringen.

– Jobber med teknikken
Selv om hun har vært nesten
fast inventar på seierspallen
denne vinteren har han fortsatt
ikke vunnet noe renn. Det er
blitt seks 2.-plasser og fire 3.-
plasser.

– Målet er å stå helt øverst, og
i noen av rennene har det vært
nær også. Jeg jobber ganske
mye med teknikken min, og når
den blir enda bedre vil jeg også
vinne renn, sier Hakadal-alpi-
nisten. 

Bare de siste fire dagene ble
det tre nye pallplasseringer på
Bjorli. I det fjerde rennet ble hun
nummer sju.

– Med flere europacup-løpere
på start, ble nok respekten litt for
stor i søndagens renn. Mandag
klarte jeg å slippe meg mer løs,
og da gikk det mye bedre, sier
hun.

Oppturen på Oppdal
Høsten 2012 begynte Stjernesund
på alpingymnaset på Oppdal.

Det som har skjedd etterpå,
har vært en eneste lang opptur.
På slutten av forrige vinter fikk
vi et forvarsel på hva som var
på gang da romerikingen kjørte
inn til 5. plass i storslalåm i NM
for senior. 

– Jeg hadde mange gode tre-
nere også tidligere, men etter at
jeg begynte å jobbe med Hallgeir
Vognild på Oppdal, har jeg lært å
ta mer ansvar for min egen ut-
viklingen, sier Stjernesund.

Hennes lagvenninne i Haka-

dal, Rebecca Stenersen, endte
på 21. plass i gårsdagens renn
på Bjorli.

I mennenes slalåmkonkur-
ranse var hurdølingen Espen
Skåningsrud (20) best av de lo-
kale med 8. plass. 

Ullensaker-alpinisten Olav
Juvik (18) ble nummer 10. Hen-
rik Kristoffersens yngre bror,
Magnus (16) som er inne i sin
første sesong med FIS-renn,
kjørte inn til 38. plass fra start-
nummer 70.

10 ganger på
seierspallen

PALLEN IGJEN: Thea Louise Stjernesund (17) fra Lillestrøm.
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■ BRECKENRIDGE, USA: Snø-
brettkjøreren Ulrik Baderts-
cher fra Hakadal kvalifiserte
seg til finalen under helgens
slopestylekonkurranse i Colo-
rado.

25-åringen var én av fem
nordmenn som tok seg videre
fra kvalifiseringen, men fina-
len fikk han aldri delta i. Den
ble nemlig avlyst på grunn av
snøfall.

Konkurransen i Brecken-
ridge var den nest siste OL-
kvalifiseringen før troppen til
mesterskapet i Sotsji tas ut.
Ettersom helgens konkurran-
se i canadiske Stoneham kom-
mer for tett på X-Games vil ik-
ke de norske utøverne delta i
den konkurransen.

Dermed blir det avgjørende
for utøverne å vise seg fram på
trening den kommende uken.

Badertscher, Gjermund Brå-
ten, Aleksander Østreng, Tor-
geir Bergrem og Emil Andre
Ulsletten kjemper om de to sis-
te OL-plassen i slopestylekon-
kurransen.

– De har alle klart alle kra-
vene som er satt for OL-delta-
kelse. Nå skal de trene i Colo-
rado fram mot fristen 20. janu-
ar. Vi vurderer dem på trening
hver dag og ser på hvilke kon-
kurranseresultater de har
hatt. Men det er et veldig jevnt
nivå på og det gjør uttaket van-
skelig, sier sportssjef  i snow-
boardforbundet Thomas Har-
stad til TV 2.

Trenings-
form
avgjør

KLAR FOR SKJEBNEUKE:
Ulrik Badertscher er avhengig
av å vise seg fram på trening
denne uka dersom kan skal få
tildelt én av de to plassene i
slopestylekonkurransen i OL. 
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FAKTA

Thea Louise
Stjernesund
Født: 24. november 1996
Bosted: Lillestrøm (Oppdal)
Idrett: Alpint.
Klubb: Hakadal IL
Meritter:
NM senior: 
5. plass, storslalåm 2013
FIS-renn:
1. plass: 1 
2. plass: 6 (alle i vinter)
3. plass: 5 (fire i vinter)


