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- Det er bare en måned før sesongstart, hvordan føles det ?  
 
Jeg gleder meg veldig til sesongstart! Jeg merker beina kribler etter å komme igang, og jeg 
gleder meg veldig til å konkurrere igjen. Jeg har trent veldig bra i sommer og høst, og er 
selvsikker på at jeg har tatt steg som skiskytter. Jeg merker jeg kan utfordre de eldre gutta på 
laget mer i år på trening, og tar det som et tegn på at jeg har tatt steg. Jeg har ikke vært syk 
eller skadet i år, så jeg har fått gjort akkurat det jeg skulle, så sesongen kan bare komme! 
 
 

- Det norske laget var på samling i Italia. Hvor viktig er den sommertrening ? Klarer 
du lett å akklimatisere deg i høyde ? 
 
Vi er akkurat ferdig med et velykket høydeopphold i Italia. Samlingen var kjempebra, og vi 
hadde fantastiske forhold, vi fikk til og med gått på ski! Vi har ikke fått gjennomført all 
høydetrening vi skulle i år, men jeg er veldig glad vi fikk til dette oppholdet, da jeg gjorde 
mange gode erfaringer med tanke på mesterskapene som kommer. Jeg akklimatiserte meg 
godt i høyden på denne samlingen, og liker meg generelt godt i høyden. Jeg har gode 
erfaringer fra konkurranser i høyden, og har gått noen av mine beste renn i høyden. Kroppen 
min responderer godt på det, og jeg trenger ikke så lang tid til å akklimatisere meg, som 
kanskje mange andre. Derfor liker jeg godt at mesterskapene fremover er i høyden, for der 
er jeg selvsikker på at kroppen min skal fungere bra! 
 

- Hvis vi ser tilbake til siste sesong. Hva var dine høydepunkter eller største 
nedturere ? Føler du at du har fortsatt god fremgang ? 
 
Forrige sesong var først og fremst helt fantastisk. Det var mitt første år på A-laget til Norge, 
og jeg var ikke helt sikker på hva jeg kunne forvente av resultater. Nå ser jeg tilbake på 
mange gode resultater, og ikke minst at jeg var så stabil gjennom hele sesongen. At 
jeg skulle komme på en 9 plass i sammenlagtcupen hadde jeg ikke sett for meg før sesongen 
startet. Men veldig gøy! Høydepunktene mine var kanskje min beste individuelle plassering i 
Oberhof. Der fikk jeg 4 plass foran en fantastisk publikum, og det husker jeg veldig godt, et 
av mine beste minner. Allikevel vil jeg trekke frem stafettene jeg fikk gå som 
høydepunktene. At jeg endte med å få gå alle stafettene for Norge gjennom sesongen, og til 
og med i VM var helt fantastisk. Det var utrolig stort å representere Norge på disse 
stafettene, med det fantastiske laget vi har. Ikke bare utøvere, med trenere, smørere, fysio, 
kokker, leger og alle de andre. Det er så mange som står på bak oss for at vi skal prestere, så 
det var et privilegium å gå alle stafettene for Norge.  
 

- Du er i en fantastisk lag, både herrer og kvinner presterer enormt. Hvordan er det 
å være en del av laget ? Er det god stemning ?  
 
Norge har et veldig godt landslag, og alle presterer på et høyt nivå. Det å være en del av 
dette laget har vært en drøm lenge for meg, og at jeg allerede skulle komme med på laget 



ifjor, var fantastisk. Vi konkurrerer mye gjennom en sesong, men stemningen er hele tiden 
god! Vi har det kjempe morsomt sammen, både på treningssamlinger og 
under konkurranser. Det har vært en veldig fin gjeng å komme inn i, og jeg trives veldig godt. 
Vi er mye sammen i løpet av et år, men jeg føler vi ikke bli lei av hverandre. Alle respekterer 
hverandre, og hvis man vil være litt alene, syntes alle det selvfølgelig er helt greit. Jeg tror 
det er veldig viktig å respektere hverandre og gi hverandre litt rom når man er så mye 
sammen. Da kan vi også ha det veldig gøy når vi vil det! 
 

- Hvorfor eller hvordan begynte du med skiskyting ? Hadde du noe skiskytter-helter 
? 
 
Jeg startet med skiskyting fordi min pappa holdt med skiskyting da han var yngre. Bestefar 
har så lenge jeg kan huske vært en del av en gruppe som har holdt min hjemmebane 
skistadion i orden, så ski og min lokale klubb Fet SK, har alltid vært en del av livet mitt. Det 
tok allivkel litt tid før jeg ville begynne med skiskyting, og jeg var ikke interessert før jeg var 
10 år. Da jeg begynte likte jeg det veldig, og siden da har jeg alltid vært seriøs for å bli best 
mulig. Mine forbilder da jeg var liten var Ole Einar Bjørndalen, og Tarjei Bø. Jeg så på disse 
som guder, og hadde plakater av de på rommet mitt. Jeg så på videoer, og studerte teknikk 
og skyting av de på youtube. Der har jeg brukt mye timer! Så å være på lag med Tarjei nå, er 
veldig morsomt. Etterhvert når jeg ble eldre, fikk jeg også utrolig stor respekt for Martin 
Fourcade og Johannes Bø. Jeg syntes det er utrolig facinerende de stabile toppresultatene 
gang etter gang. Det er helt utrolig! 
 

- Hva er dine beste egenskaper ? 
 
Mine beste egenskaper er nok at jeg er ganske tøff i hodet. Jeg er en offensiv gutt, som liker 
å utfordre de eldre og beste gutta, og har lyst til å slå de både i trening og konkurranse. Jeg 
har gode sisterunder i skirennn, og jeg klarer å presse meg og ha det vondt. Det er mitt 
viktigste «våpen» i konkurranse så langt. Ifjor var jeg også veldig stabil på liggendeskyting, 
som, absolutt var en styrke, og jeg håper og tror min ståendeskyting blir litt mer stabil til 
vinteren. Det har jeg og Siegfried jobbet hardt med i sommer, og det er mitt storemål. 
 

- Synes du det er vanskelig å forutse seg i en ny sesong preget av en pandemi ? 
 
Med pandemien som er i verden nå, har jeg en holdning at jeg tar ingen ting for gitt. Jeg vet 
at ting kan endre seg fort, og plutselig skjer det endringer i rennprogrammet. Jeg tror 
vi utøvere bare kan forbedre oss så godt vi kan, og være fleksible hvis det skjer endringer. 
Det kan vi ikke få gjort noe med, utenom å forberede oss godt, som om det skulle vært renn. 
Men jeg håper og tror vi får gått flere renn i vinter! 
 

- Hva er dine mål til neste sesong ?  
 
Mitt store mål for neste sesong er å klare en pallplass individuelt. Jeg var veldig nærme ifjor 
flere ganger, og syntes det er et realistisk mål å sette seg. Allikevel er mitt store mål å bli en 
bedre skiskytter. Jeg er fortsatt ung, og er ikke ferdigutviklet, så jeg vil ta flere steg både 
fysisk og skyting. Jeg presterte bra ifjor, og jeg vil gjenskape disse resultatene og helst enda 
bedre. Men har jeg gjort en god nok jobb i sommer og høst, og blitt en bedre skiskytter, så 



kommer resultatene også. Jeg har tatt store steg hver sesong de siste årene, og tror jeg er 
blitt enda bedre i år også! 
 

- Hva synes du om den ny IBU blå trøye for den beste skiskytter under 25 ? Er det en 
av dine mål den sesong ? 
 
Jeg syntes den nye IBU blå trøya er kjempe kul! Jeg ble veldig glad når jeg hørte om den, og 
syntes det er et kult konsept. Det er absolutt en av mine mål om å kjempe om denne trøya, 
og jeg syntes det hadde vært kult å bære trøya under renn.  
 
Traduit par Aurélie Viennet. 
 


