
 

 

Knallstart av Græsli 
Kristian Græsli (14) fra Hamar har fått en knallstart på sesongen, med andreplass i Sjusjørennet, og 
seier i gårsdagens renn på Gåsbu, som var det første av totalt seks renn i kretsens cup. Nå skal han 

holde den gode formen ut sesongen. 

MARTHE STENBERG 

GÅSBU: - Formen er rimelig bra nå. Det er morsomt at det funker, 
forteller Kristian Græsli. I går hadde han sterk konkurranse fra 
løpere utenfor Hedmark også. 
 
Topp fem 
Selv om Hamar-gutten vant det første rennet i Sjusjøcupen, tror 
han det blir hardt å vinne sammenlagt. 
- Jeg har så klart lyst til å bli nummer en sammenlagt, men det er 
mange gode som går fort. 
I fjor ble han nummer fem sammenlagt, og det er ingen tvil om at 
han vil forbedre fjorårets prestasjon. 
Nå er det også viktig å holde på den gode formen fram mot 
hovedlandsrennet i februar. 
- Jeg skal holde på formen, og trene godt en tid framover nå. Før 
den skal formen spisses til hovedlandsrennet, sier Græsli. 
Hamar-løperen kom i mål tre sekunder foran Henrik Skarpnord fra 
Brumunddal i går. 
 
Gode prestasjoner 
Det var mange lokale som gjorde det bra på Gåsbu i går. Tony 
Gjendahl fra Vang ble nummer tre i klasse 18 år. 
- Det var tungt føre, men jeg syns det gikk ganske bra, forteller 
han. 

Likevel er det ikke 
nå Vang-gutten skal 
være på topp. 
- Jeg skal være i 
god form til 
norgescupen i 
begynnelsen av 
januar. Der vil jeg 
forbedre 
prestasjonene mine 

fra i fjor, forteller Gjendahl, som fikk tre 19.-plasser i fjor. 
 
SLITEN: Tony Gjendahl tok seg helt ut på Gåsburennet i går, og 
fikk til slutt en 3. plass som belønning. 
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Også Vangs Ragnhild Hafsahl Karset 
gjorde det bra i gårsdagens renn, og 
ble nummer to i kvinner 18 år. Bare 
åtte sekunder bak Britt Thorshaug 
Granrud fra Rendalen, som vant.  
 
FORNØYD: Ragnhild Hafsahl Karset 
var godt fornøyd etter å blitt nummer 
to i Gåsburennet 
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VINNER: Kristian Græsli fra Hamar er i god form om dagen, 
og viste det da han vant klassen sin i går. 
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