
Nominasjon OLT stipend for Hundekjøring Nordisk stil 2016 

 
Utdrag fra KR nordisk: Det skal bestrebes at det er de beste som blir rangert høyest, uavhengig om 

medaljene kommer fra VM, EM, NOM eller NM. Løperne rangeres gjennom oppnådde resultater, hvor 

det er siste sesong som vektes høyest. Hver enkelt utøver vurderes av trener og dette vedlegges. 

Trener(e) og LL koordinator skal også vurdere rangering av utøverne basert på treningsvilje (hund og 

løper), hundeforståelse, motivasjon og seriøsitet. Dette kan virke justerende på rangeringen. Annen 

dokumentasjon som kan være en del av grunnlaget for en rangering (for eksempel. veterinær – lege 

attest eller uttalelse fra egen trener ) må fremlegges TKN av utøver. For å bli rangert øverst, bør 

løper blir med på LL påfølgende sesong. Dette fordi de beste løperne utgjør en resurs for LL og skal 

vær bidragsyter til dette miljøet. 

 

Utdrag fra Olympiatoppen: 4.0 UTVIKLINGSSTIPEND: 4.1 Kriterier: Stipendet kan etter nærmere 

vurdering gis til unge utøvere under 24 år som gjennom god resultatutvikling i internasjonale 

mesterskap og konkurranser viser at muligheten for å nå verdenstoppen i sin idrett er stor. 3.0 B-

STIPEND: 3.1 Kriterier: Stipendet kan etter nærmere vurdering tildeles utøvere som presterer nært 

opp til kravene for A-stipend i sin idrett gjennom: Sterke plasseringer i OL, PL og VM. Særdeles gode 

resultater i EM og verdenscup, eller i konkurranser på tilsvarende nivå. 

 

Poengberegning: 
  
Navn Totalt 2015 Totalt 2016 Totalt sammenlagt 

Eskil Knag 118 125 243 

Julie Thue Holthe 91 109 200 

Yngve Hoel 93 103 196 

Solveig Aaseby 104 81 185 

Trond Are Hoel 75 107 182 

Carina Nilsen 20 120 140 

Stine Lyse Klevengen 38 95 133 

Eira Aaseby 120 4 124 

Mikal Lillestu 87 35 122 

Oda Foss Almqvist 73 34 107 

Emil Sletmoe 0 106 106 

Mathilde Lutnæs 47 53 100 

Celine Strømstad Hansen 14 77 91 

Yvette Hoel 0 89 89 

Henrik Oppen Schiøtz 0 85 85 

Viktor Sinding Larsen 39 40 79 

Eugenie Gulowsen 37 42 79 

Karine-Helene Bryde Solberg 20 57 77 

Jørgen Stølan Thoresen 0 67 67 

Karoline Øksnevad 56 10 66 

Ann-Karin Huseby 55 11 66 

Anne Marthe Løvstuen 38 24 62 

Martin Corsmo Corell 0 61 61 

Ole Jørgen Thue Holthe 31 8 39 

Petter Kristiansen 25 10 35 

Jørgen Mæland 26 6 32 



Stein Grøndalen 0 29 29 

Malene Thoresen 14 14 28 

Tonje Wahl Evensen 26 0 26 

Susannah Kelly 0 26 26 

Marthe Solhaug 25 0 25 

Birger Mo 7 16 23 

Hilde Amundsen 22 0 22 

Anna Kristine Amundrud 20 0 20 

Joh Einar Solhaug 12 0 12 

Randi Elin Lutnæs 8 4 12 

Kristoffer Grøtan Olsen 10 0 10 

Kent Birkeland 9 0 9 

Eivind Flekstad 2 7 9 

Beatrice Gatti 6 0 6 

Cathrine Spigseth 5 0 5 

Ivar Andreassen 5 0 5 

Simen Enger 1 4 5 

Eirik Amundsen 4 0 4 

Aurora Grøndalen 2 0 2 

Kjetil Halset 2 0 2 

Andreas Fossnes 1 0 1 

Erik Bråten 1 0 1 

 
 

Generelt fra TKN:  
Vi har vurdert mange utøvere til OLT stipend, da det er mange som fortjener det og har 

tilnærmet lik poengsum sammenlagt. Som KR205 sier skal vi se på NM, EM og evt 

verdenscup på lik linje, noe vi har gjort ref. poengfordeling. Som KR også sier har vi veiet 

årets resultater høyest, som har gjort et utslag for vår vurdering av kandidater til nominasjon 

for årets OLT stipend. TKN ønsket å nominere en kvinne senior, en herre senior og en junior. 

Vi har i tillegg valgt å nominere en utøver ekstra som vi mener utmerker seg. Det som 

kjennetegner årets OLT stipend nominerte, er at de alle er seriøse og gode representanter for 

sporten, de er positive, trenings- og samarbeidsvillige, slik Landslagstrener og Koordinator 

kjenner dem fra våre landslagssamlinger og på løp. 

 

 

1.     Carina Nilsen (alder 30 år) B-stipend. (Får tilbud om plass på Landslaget 2016/2017) 

        Carina har vært en av de beste utøverne i kvinner senior de siste 4 årene. Hun har i år 

vært den eneste kvinnen som kontinuerlig i alle løp har vært på pallen. Hun har i år vært den 

eneste norske kvinnen til å være på pallen i alle individuelle øvelser i EM. Carina har vist seg 

å være en stor ressurs på landslaget. Hun er alltid klar for dyst og gir 120 % på hver trening 

noe som smitter over på andre utøvere. Hun tar i mot råd og tips fra landslagstrener og ønsker 

å bli en enda bedre utøver enn hun allerede er. Hun søker erfaring og svar fra de rundt seg, 

både utøvere og fra trener. Hun er blid og positiv og stiller spørsmål. Hun deltar gjerne i 

positive diskusjoner og syns det er gøy å trene med andre i et fellesskap. Hun hjelper gjerne 



de yngre utøvere med svar på ting de lurer på. Carina stoler blindt på alle sine hunder. Hun er 

ikke redd for å teste unghunder og la de komme inn i rekken av hennes andre gode 

trekkhunder. Hun syns det er gøy å utvikle hundene sine videre. Carina lar ikke en eneste 

samling gå til spille. Hver samling skal utnyttes til det fulle, både når det gjelder hundetrening 

og egentrening. Carina har alltid er sterkt mål om medaljer, noe hun ofte klarer å oppnå. 

   

Kort oppsummert medaljer 2016: 

Gull NM Flerspann. 

Gull NM Pulk. 

Sølv NM Combined. 

Sølv EM Pulk. 

Bronse EM Snørekjøring. 

Bronse EM Combined. 

(Gull EM stafett.) 

 

 

2.     Eskil Knag (alder 41 år) B-stipend. (Får tilbud om plass på Landslaget 2016/2017) 

Eskil har vært en av de beste utøverne i herrer senior de siste 6 årene. Han har i år vært en av 

de som har vært på pallen i alle løp. Han vant Kongepokal i flerspann NM, noe som var 

sesongens største mål. Det må her nevnes at Eskil vant flerspann NM med kun én hund. Eskil 

er den eneste senior herren som har vært på pallen i alle de individuelle klassene i EM. Eskil 

er en vanvittig stor bidragsyter på landslaget. Han hjelper både utøvere og støtteapparatet på 

samling. Andre utøvere søker hans kunnskap rundt både hundetrening og egentrening. Hans 

erfaring er ettertraktet. Han er en utøver som trives med hundene sine både på lang tur og på 

løp. Eskil ønsker å formidle at hundene kan brukes både til lange trekkturer på fjellet og på en 

2 km runde med sykkel på barmark. Eskil brenner for allsidigheten i sporten og forteller 

gjerne om hans meninger rundt dette. Eskil er sterkt motivert rundt både hundetrening og 

egentrening, men slenger seg gjerne på konkurranser i andre idretter også, som sykkel eller 

langrenn der han gjør en like sterk figur. Han er sterkt engasjert i hundekjøring som en idrett 

og sport, og da spesielt at det skal være en seriøsitet rundt sporten.  

 

Kort oppsumert medaljer 2016: 

Gull og Kongepokal NM Flerspann. 

Gull NM Pulk. 

Gull EM Pulk. 

Sølv EM Combined. 

Bronse NM Combined. 

Bronse EM Snørekjøring. 

  

 

 

3.     Julie Thue Holthe (alder 18 år) Utviklingsstipend. (Får plass på landslaget 

2016/2017) 

Julie har gjort en god jobb både som landslagsutøver, som utøver i juniorklassen og i 

seniorklassen. Hun har utmerket seg ved å vinne alle norske løp, utenom ett i junior i 2016. 

Hun har i tillegg et EM gull i junior. Hun har utmerket seg godt i seniorklassen også og har i 

tillegg gode resultater herfra, som en fjerde plass i NM combined. Julie er en stor ressurs på 



landslaget hvor hun ikke bare løper fra juniorene, men også seniorene. Hun deltar på absolutt 

alle løp enten det er nordisk, slede, eller i barmark. Enten om det er store mesterskap eller 

korte rekrutteringsløp. Julie elsker å gå konkurranser, og blir gjerne skuffet om hun ikke 

vinner. Julie brenner for alt som har med hund å gjøre. Hun er interessert i å lære av de som er 

eldre, som har erfaring og søker gjerne deres ekspertise. Hun stiller alltid med strålende 

humør, både før og etter trening. Hun elsker og trene og tar gjerne en ekstra økt når som helst. 

Julie er veldig motivert for idrett generelt og hundekjøring spesielt. Hun har vokst opp med 

denne idretten siden hun var liten og har dermed like mye erfaring i sporten som mange av 

hennes eldre konkurrenter. Hun liker å være sosial og starter gjerne opp med kortspill på 

kveldene for å samle laget. Det er også verdt og nevne at Julie deltok på både EM i nordisk og 

EM i slede sprint 2016. Her kjempet hun også i toppen og var kun 4 sekunder bak gullet. Hun 

fikk gode plasseringer, som en 4.plass i Sprint slede fellesstart og en 6.plass i sprint slede.  

 

Kort oppsummert medaljer 2016: 

Gull NM tospann jr. 

Gull NM pulk jr. 

Gull EM snørekjøring jr. 

  

 

4.     Mikal Lillestu (alder 21 år) Utviklingsstipend. 

Mikal er en 21 år gammel løper, som til tross for sin unge alder hevder seg sterkt i en sport 

som blir dominert av utøvere over 30 år. Mikal jobber beinhardt hver dag for å nå sine mål. 

Helt fra han ble juniorløper som 16 åring har han utvilket seg hvert eneste  år, og han har 

allerede klart den vanskelige overgangen fra å være juniorløper til å bli seniorløper. Mikal er 

en veldig positiv person og han ønsker alltid det beste for fellesskapet og for de yngre 

løperne. Derfor har han vært en meget viktig brikke på det norske landslaget de siste årene. 

Mikal var også leder for en internasjonal sommerhundekjørerskole i 2015 og skal igjen være 

leder i 2016. Mikal er kjent i miljøet for sitt  gode hundehold, og som leder er Mikal på 

sommerhundkjørerskolen er han veldig opptatt av å inspirere deltakerne til et godt og sunt 

hundehold. Mikal er allerede ettablert i toppen av nordisk hundekjøring, og det er sannsynlig 

at han også kommer til å sette sitt preg på nordisk hundekjøring i årene som kommer. Han er 

derfor mer enn verdig til en nominasjon og eventuell tildeling av Olympiatoppens 

utviklingsstipend. 

 

Kort oppsummert medaljer 2016: 

Bronse EM Pulk. 

 

 

For TKN 

Landslagstrener, Joh Einar Solhaug 

Landslagskoordinator/Nestleder TKN, Cathrine Spigseth 

Leder TKN, Jan Erik Elven Ørbeck 

Medlem, Ann Kristin Midtlien 

Medlem, Andreas Fossnes 

Medlem, Sigve Wahl Evensen 


