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Sportslig resultater 
FIS løpere
Maria Tviberg, Tonje Sakse, Iselin Litland, Mariel Litland og Rikke Tviberg.
Maria Tviberg er vår landslagsløpere. Kjører med Europa laget og ble tatt ut til å kjøre i VM 
i USA.  Hun begynte å kjøre renn i januar etter opp-trening fra korsbåndsskade 2014. Kjører 
alle grener. Maria har vært med i FIS-renn, E-cup, , World Cup, VM jr, VM og NM. Maria 
hadde fantastisk flott NM i Hemsedal kom på 1.pl.i SSL - SG  2.pl. DH 2.pl og SC 3.pl. Maria 
kjørte 40 renn og hadde mange gode resultater. 16 ganger i topp 10 og 8 ganger i topp 5. FIS 
renn tre ganger på 1.pl - Ecup to ganger på 1pl – VM jr 2.pl og 6 pl. Dessverre så tok hun 
korsbånd på samling i mai 2015.
Tonje Theoline Sakse; Studerer og trener i USA Westminster College i Salt Lake City. Hun 
kjører SL og SSL.  Har vært med i Nor-AM cup, FIS og University Race. 7 ganger i topp 10, 
4 gang i topp 5 og 1 ganger i topp 3.
Mariel Litland; Har kjørt 26 renn og alle grener, hun har vært med i FIS-NM og NM jr. Beste 
plassering er 19.plass i DH. Hun har forbedre punktene sine i SSL og SG
Rikke Tviberg og Iselin Litland har begge to slite med sykdommer, Rikke har hat flott 
oppkjøring i høst og det blir spennende å se hun tilbake på FIS renn 2016.
U16
Mie Astrid Prestveen Gaustad, Thea Øvrebø Søgaard (siste år i U16) og Cecilie Hagerup 
Birkelig. Jentene har vært aktive med på samlinger med Buskerud skikrets og Hallinglaget, 
har kjørt KM, kvalikrenn, Sonerenn, ECO og HL her på Geilo
Mie, hadde flott vinter og var mange ganger på pallen, hadde stor framgang i SSL, beste 
resultater var KM 3.pl i SSL og 3 pl. i Sonerenn.
Thea, viste står fram gang i vinter, Thea hadde mange gode flotte renn. Beste resultatene var 
Soneren 2.plass, kvalikrenn 3 plass og Km 4 plass. 
Cecilie, på yngre år i den tøffe klasse, hadde mange flotte renn spesialt i SSL. Har vært 
lærdomsrikt år får hun og kommer til å blande seg i toppen neste år. Beste resultater var 3.pl. 
Sonerenn og 4.pl. KM

U14
Adalbjørg Lilly  Hauksdottir og Sanna Moeschinger; var med på treninger. Vi hadde bare 
ei jente i U14 i år på renn og da viser seg hvor viktig det er å deltake på Buskerud skikrets 
samlingene og være med i Hallinglaget. Det er lettere å reise når du kjenner de andre.
Adalbjørg Lilly, på yngre år i klassen sin, Har vært lærdomsrikt år for hun. Kjørte Sonerenn, 
KM, ECO, kvalikrenn, Donald Duck og Telenorlandsfinalen. Lilly hadde mange fine renn og 
klarte å stå mange ganger på pallen. Best var 3.pl i KM SL og 3.pl KM SSL, 3x 3 pl. 
Sonerenn.  LF kom hun på 36 av 198 i SL og 42 av 197 i SSL. 
U12
Synne Gaustad Kvinlog og Stine Sjåstad. Jentene var virke med Buskerud skikrets og 
Hallinglaget. De kjørte Sonerenn, Kvalikrenn, KM, og Bendit.
Synne, kjørte super bra og stå mange ganger på pallen, best var Kvalik i SL pl. SG og SSL 
kom hun på 3 pl. Hadde fantastisk Bendit hvor hun kom i SG i 9.pl. Av 167, SL 6.pl av 165 og 
3 pl. i SSL av 167. 



Stine, har hat en stor framgang og det er fantastisk å se, Stine jobber hart og har en stor 
idrettsglede som smitter ut i gruppe hun startet å trene med i oss i januar 2014. Resultatmessig 
så har hun kjørt inn mange sekunder fra året før. Gleder oss å følge med hun 2016.

U10 og yngre
Sonerenn, Bendit, Donald Duck
Vi har en stor gruppe av løpere i U10 og yngre. Det har vært økning. Vi har mange jenter men 
kunne ønske at vi hadde flere gutter. Vi har vært en av de største klubbene på mange Sonerenn 
og det er utrolig vakkert å se alle de små kjøre rund kledd i den fine røde dressene. Vi var 
vanlig mellom 15-21 på renn.
Bendit hadde vi 21 på starliste, fantastiske 3 dager hvor vi var sammen som lag, det blir 
veldig sosialt for store som små. Løperne vår kjørte veldig fort og det var herlig å se dem på 
premieutdelingen i kulturhuset på ÅL. Vi takker igjen Jarle Pålgardhaugen for telt og grillmat.  
Vi hadde også stor gruppe som kjørte i U10 på Donald Duck i Hemsedal.
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