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gull i sekken
Inger Eide Nordseth

– Du tok ditt første OL gull på lan-
grennstafetten. Hva synes du om 
innsatsen din i OL?

– Jeg er veldig fornøyd med å 
komme hjem fra OL med en gull-

Kristin Størmer Steira sanket heder og gull i Vancouver. Gulljenta 
var så vidt innom Drøbak før Verdenscup i Lahti, og vi rakk å 
spørre henne om hva hun pakker i påskesekken!

medalje. Men jeg skulle jo gjerne 
hatt med en individuell medalje i 
tillegg, og har gått den siste km på 
duathlon i hode noen ganger etter 
løpet!

For å klargjøre hva Duathlon 
er for leserene, så er det en dis-
tanse på 15 km med 7,5 klassisk 

og 7,5 skøyting, hvor de bytter 
ski. 

– Hva er ditt neste store mål?
– Nå er det først tre uker igjen 

med verdenscup, med 30 km i Hol-
menkollen som høydepunkt, deretter 
blir det litt fri før oppkjøring til neste 
sesong med VM i Oslo.

– Benytter du fjellet i påsken 
eller lavlandet? 

– Jeg skal være på hytta på 
Sjusjøen i påska.

– Hva er ditt forhold til påsken 
og skiturer til fjells?

– Har alltid vært glad i påska, 
mange minner fra skiturer hjemme i 
Tana, med bålkos og hoppkonkurran-
ser. De siste årene har det vært ekstra 
godt med påskeferie, siden konkur-
ransesesongen da nettopp er avsluttet, 
og man kan kose seg med rolige ski-
turer, ha med sekk og lage bål.

– Hva pakker du i tursekken?
– Det blir skiklær, spill og god 

mat!
Jeg gleder meg til påske, første 

året på hytta, og det skal bli godt et-
ter en lang skisesong!

Kristin Størmer Steira kan ta en 
velfortjent påskeferie. Her er hun 
sammen med sammen med Riga 
som er hunden til foreldrene. 
(Foto: privat)

og litt til!

Med


