
 

 

For 12. år i træk gik Skiklubben GORM’s fælles tur til Svarstad og Vindfjelløpet, og 
som de sidste mange år var Brufoss hytterne vores base. 

 

 

 
 
Det er vigtigt at have gode ski. Dagen før 
Vindfjelløpet går der derfor meget tid med den 
blanding af videnskab håndværk og en lille smule 
sort magi det er at smøre ski. De erfarne giver 
gode(?) råd og en hånd med så også de “nye” kan få 
et godt løb. 

 
 
Nina, Ricky og Julie venter på at det bliver 
tid til at starte på Vindfjelløpet. 2017 
udgaven af løbet blev i år pga snemangel 
gennemført på på en alternativ løjpe på 
39km. Det var koldt at stå i -7° i skyggen 
ved Løvås. 

 



 
 

Mads skynder sig at få lidt væske ved den 
sidste passage af depotet ved Presteseter, 
7km før mål. 
Kort efter kommer Bjarke halsende forbi 
samme sted, fast besluttet på at få lukket 
hullet op til Mads. 

Det lykkedes ikke – i mål var Mads stadig 30 sek 
foran. Da Mads endnu er en ung mand startede han 
dog 5 min før Bjarke. De 2 gennemførte de 39km på 
hhv. 2.43.24 (Mads) og 2.38.54 (Bjarke)    

 

Det var ikke alle turdeltagerne der løb vindfjelløpet. 
Her diskuterer hepperne Kurt, Kristian og Mathias 
løbets udvikling (eller noget helt andet….) mens de 
nyder det solskinnet ved Prestesæter. Vejret var 
strålende og ifølge den løjpeansvarlige havde vi det 
bedste skiføre i hele syd Norge. 

Hos de unge damer var der også kamp om 
at komme først. Her ser vi vi ryggen af Rikke 
mens hun i fin stil passerer Presteseter. Det 
var også den vinkel Nina så Rikke fra det 
meste af turen, men det blev hun åbenbart 
træt af så på de sidste km smuttede hun fra 
Rikke. 

 

 

Gorms yngste deltager ved årets Vindfjelløp, Tobias, 
overvandt en tung start på løbet, hvor han 
kæmpede med at få fæste op ad kraftige stigninger 
de første 8 km, og løb sig flot op på den resterende 
noget fladere del af løjpen. Her passerer han 
Presteseter på vej til en sluttid på 3.21.19. Tobias’ 
mor Inger og lillebror Julius løb den kortere 
trimklasse på 19km 
 
 
 
 
 



 

 

Peter ser lidt slidt ud da han passerer hepperne 
ved Presteseter 

…. mens Ole demonstrerer lidt mere overskud ved at 
smile til begge er meget rutinerede og fuldførte i år 
begge deres 11. Vindfjelløp 
 
 
 

 
 
Der er også smil på læben hos Sofie – måske 
fordi hun ikke er den sidste løper i løjpen. 
Generelt må vi dog indrømme at vi ligger i den 
tunge ende af feltet.Den gorm løber der var 
tættest på klassesejr (Mads) var således over 46 
min fra vinderen. Det var bestemt heller ikke 
hvem som helst vi var oppe imod. Løbets 
samlede nr 2 og 3 havede således begge været i 
top 6 til NM weekenden før. 

 
 


