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SPURT: Kristian Græsli (t.v.) spurtet mot Andreas Rivenes fra Vaaler IF lørdag. 

 

Suksess for treningskompisene 
Kristian Græsli (15) og Oda Hovelstuen Blystad (17) har trent sammen i mange år. De har 

hjulpet hverandre til å bli bedre, og er nå av landets beste løpere i sine klasser. Det beviste de 

også i lørdagens KM. 

Marthe Stenberg 

 
TRENINGSKAMERATER: Oda Hovelstuen Blystad og Kristian Græsli fra Hamar skiklubb 

trener sammen utenom fellesøktene til klubben. Det har gitt de begge gode resultater denne 

sesongen, og lørdag ble de Kretsmestere i hver sin klasse. Foto: Marthe Stenberg 

 

GÅSBU: Kristian Græsli og Oda Hovelstuen Blystad går begge for Hamar skiklubb. 

I fjor bestemte de seg for å trene sammen også utenfor fellesøktene de har fulgt i flere år. Det 
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har gitt resultater. 

Begge har hatt en god sesong så langt, og kronet det med seier i hver sin klasse i KM lørdag. 

 

Forbedrer hverandre 
 

Hamar-løperne legger ikke skjul på at de betyr mye for hverandre. 

- Kristian forbedrer meg, det er jeg helt sikker på. I tillegg har vi det moro når vi trener 

sammen, og det er nesten like viktig, forteller Blystad. 

- Oda er en vanvittig god treningskompis. Hun er en gledesspreder og utrolig positiv, sier 

Græsli. 

I tillegg til å motivere hverandre, lærer de to også av hverandre hele tiden. 

- Det funker veldig bra. Jeg tror treningene hjelper oss begge. Det er i hvert fall perfekt for 

meg, sier ungjenta, som også har stor tro på treningskameraten i framtida. 

- Jeg har veldig troen på at Kristian har det som skal til for å nå opp som skiløper. 

- Han er veldig fokusert, og sterk fysisk. 

 

God sesong 
 

Græsli har tatt mange steg denne sesongen, og står med flere topplasseringer. 

- Det har gått litt over forventningene denne sesongen. Jeg har utvikla treningen, og i tillegg 

blitt klokere. 

- Det er min beste sesong - hittil. 

Etter lørdagens seier i KM, skal 15-åringen nå ha en liten treningsperiode, for å lade opp til 

Hovedlandsrennet om en drøy måned. 

- Jeg har ikke helt bestemt meg for plasseringsmål enda, men det hadde vært veldig gøy om 

jeg kunne klare å bli topp fem. 

- Jeg skal gjøre mitt beste, forteller unggutten, som også har æren av å gå med den gule 

ledertrøya i forbindelse med Sjusjøcup. 

Lørdagens KM var også det andre rennet i Sjusjøcup. Græsli har vunnet begge i sin klasse. 

 

Klassisk opptur 
 

For Hovelstuen Blystad var lørdagens seier en stor opptur, ettersom hun har slitt litt i klassisk. 

- Jeg har ikke hatt den godfølelsen i klassisk, og da blir man litt usikker. Derfor var det utrolig 

betryggende med seier. 

17-åringen har slitt litt med sykdom denne sesongen, men føler nå at hun er på rett spor igjen. 

- Jeg hadde litt høyere mål for norgescupen før sesongen, men nå går det bedre og bedre. 

Nå ser hun fram mot junior-NM. Og etter helgens opptur er hun klar for å hevde seg. 

- Det blir spennende, og målet er å bli topp fem i klassen min. 

Oda er også klar over hvor mye det kreves for å kunne nå helt opp som langrennsutøver. Men 

ungjenta er bestemt. 

- Det er det her jeg vil, og så lenge jeg syns det er gøy, har jeg lyst til å prøve å satse. 

I gutter 16 år ble Tord Høisveen Nannestad fra MjøsSki nummer tre, 29 sekunder bak Græsli. 

I kvinner 18 år ble Kine Hagelund Svendby fra MjøsSki nummer to, ett sekund bak 

Hovelstuen Blystad, mens Marte Kristin Kant fra Hernes ble nummer tre, tre sekunder bak. 
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