
Vedlegg 2a. 

Årsrapport Geilo IL Alpin Sesong 2013\2014 

FIS løpere 

Maria Tviberg, Tonje Sakse, Annika Møschinger, Sølvi Nicoliasen, Rikke Tviberg og Iselin Litland. 

Maria Tviberg er våres landslagsløpere hun trente med E-cup laget. Maria kjører E-cup renn. 

2. pl. DH ST. Moritz (18.12\13) 

1 pl. DH Innerkrems (16.1\14) 

1 pl. SC Spital\Phyrn (24.1\14) 

Kjørte 16 E-cup ren og hadde mange gode resultater. Dessverre så tok hun korsbånd og siste renne 

hennes var i slutten av januar 2014. Hun har brukt resten av året og trene seg tilbake på ski. 

 

Tonje Theoline Sakse studerer og trener i USA Westminster College i Salt Lake City. Tonje startet renn 

sesongen med å vinne SSL her på Geilo. 

Deltakese FIS Races i USA; Fire topp 3 plasseringer og en 7. plass. 

University Race; Seks topp 3 plasseringer og en 9. plass. 

 

Sølvi Nicoliasen siste år på NTG Geilo, kjører FIS-renn, NM og NMjr. 

FIS Europe; Deltatt på 15 renn. Beste plassering nr. 8. Deltok også på NMjr.og NM sr 

Annika Møschinger siste år på NTG Geilo, kjører FIS-renn\ NM og NM jr. Startet året med 5 pl. På Geilo. 

FIS Europe; Deltatt på 24 renn. Beste plassering nr. 8. Deltok også på NM. 

 

Rikke Tviberg går på 2 år på NTG Geilo, har slitet med sykdom og dessverre ikke klart å kjøre mange FIS-

renn. Deltatt på 2 renn. Beste plassering nr. 28 

 

Iselin Litland går på 1 år på NTG Geilo, har slite med sykdom. Vi håper at snart er hun klar til å trene og 

kjøre renn. 

 

Mariel Litland 1. års i FIS fra høst 2014. FIS kjører. FIS -renn; Deltatt på 6 renn. Beste plassering nr. 41. 

U16 

Mariel Litland (siste års U16 ses 13/14), Mie Astrid Prestveen Gaustad og Thea Øvrebø Søgaard. Kjørte 

KM, Kvalikrenn, ECO, HL i Oppdal, Sonerenn, Telenorkarusell og Andres ønd på Island. Aktive med på 

Buskerud skikrets samlinger. Thea og Mie trente også med Hallinglaget på våren og høsten. De har kjørt 

godt over 15 renn og noen mere. Hovedlandsrenn i Oppdal var knall tøff renn, hvor jentene klarte en flott 

renn og Mariel var klart den beste fra GIL. Vi tar pallplassering fra KM, cuper og kvalikrenn. 

 

Mie, på yngre år i klasse U16, hadde mange flotte renn, spesielt i SL. Har var lærdomsrikt år og hun 

kommer til å blande seg i toppen neste år. Mie hadde noen 4 og 5 plasser. 

3.pl SL Donald Duck ISL 

Thea er også på yngre år i den tøffe klasse, dette var lærdomsrikt år og hun kommer til og blande seg i 

toppen neste år. Thea hadde mange gode SSL og SG renn, Thea har mange 4 plasser i KM og kvalikrenn 

3.pl SSL Donald Duck ISL 

 

Mariel er på siste år i U16 neste år er det FIS for hun og det blir spennende og følge med. Hun har trent 

med NTG Geilo og GIL.  

2.pl SSL ECO cup 

3.pl SSL Geilo, kvalikrenn 

1.pl SG Geilo, KM 

3.pl SL GOL, kvalikrenn 

2.pl SSL ÅL, kvalikrenn 

3.pl SL Geilo, kvalikrenn 

 

U14 

Cecillie Hagerup Birkelig og Sanna Møschinger. Sonerenn, KM, kvalikrenn, ECO , Sonerenn, 

Telenorkarusell og Andres Ønd på Island.  



Sanna bodde i Sveits men trente litt med oss når hun var på Geilo.  

Cecille kjørte mange gode renn og var mange ganger på den sure 4. pl. 

2.pl SSL Nesbyen, kretsrenn  

3.pl SL Gol, KM 

 

U12 

Adalbjørg Lilly Hauksdottir, Synne Kvinlog Gaustad og Stine Sjåstad. De kjørte Sonerenn, KM, kvalikkrenn, 

Telenorkarusell, ECO, Bendit og Andres ønd på Island. Aktive med Buskerud skikrets og Hallinglaget. 

 

Synne, kjørte super bra og stå mange ganger på pallen på Sonerenn her kommer pallplassering i KM, 

kvalikrenn og cuper. 

1.pl SL Donald Duck ISL 

1.pl SSl Donald Duck  ISL 

2.pl SSL ECO cup 

2 pl SG Geilo, KM 

1.pl SG Geilo, kvalikrenn 

2.pl SL Gol, KM 

 

Adalbjørg Lilly kjørte også veldig bra, hadde mange fine renn og klarte og stå mange ganger på pallen på 

Sonerenn, her kommer pallplassering i KM kvalikrenn og cuper. 

1.pl SSL Donald Duck ISL 

3.pl SL Donald Duck 

1.pl SSL ECO cup 

2.pl SSL ÅL, kvalikrenn 

2.pl SSL Geilo, kvalikrenn 

3.pl SL GOL, KM 

3.pl SG Geilo, KM 

Stine startet igjen og trene med oss seint i januar, fantastisk flott framgang. Var med på Sonerenn og 

Bendit. 

 

U10 og yngre 

Sonerenn, Bendit, Telenorkarusell, Donald Duck 

Vi har ingen løpere i U10 i år men mange i yngre gruppene. Det har vært stor økning og vi håper at det 

forsetter. Vi har mange jenter og få gutter som vi tar godt vare på. Vi var største klubben på noen sonerenn 

og det var vakkert å se alle de små kjøre rund kledd i den fine røde jakkene, vi var vanlig mellom 15-19 

påmelde på sonerenn. Spennende og se hvordan 14\15 blir. 

Bendit på ÅL er NM får opp til 12år(U8-U12) vi var 19 påmeldt og det var rekord fra GIL. Fantastiske 3 

dager hvor mange kjørte fort og viste stor prestasjoner. Vi hadde det hyggelig sammen og vi var en klubb 

og alle fikk den klubb stemmingen, Jarle Pålgardhaugen hadde med seg telt, bord og benker, og i tillegg 

hadde vi gasgrill, så alle var samlast på ett sted, spiste sammen, og ikke minste vi tok i vare på hvor andre. 

Stine, Synne og Adalbjørg Lilly klarte ikke å stå på pallen i topp 3 men var godt med og det viste med noen 

gode omganger at de har mye mer å vise. Yngre løperne viste at det kan blander seg i toppen når de 

kommer i U12 hvor det er pallplassering. 

Donald Duck Akureyri vi reiste med 10 løpere og konkurrerer mot over 600 andre i forskjellige klasser. 

Mikael Tor kom på 1.pl i SSL , Sebastian kom på 2.pl i SSL, Matthias kom på 2.pl SL , Bjarni Tor kom på 1 

SSL og 3 pl. SL, Adalbjørg Lilly kom på 1.pl i SSL og 3 pl i SL, Synne kom på 1.pl SL og 1.pl i SSL, Mie 

kom på 3.pl SL, Thea kom på 3.pl SSL. 

Disa  

Februar 2015 


