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O-FAMILIEN

beløp. Klubben dekker også utgifter til 
NM og Hovedløp og en andel av start-
kontingenten på andre løp, forteller 
Tomas Eidsmo.

To helger med o-løp gjenstår før 
familien Eidsmo kan roe litt ned etter 

annerledessesongen 2020; NM-helger 
både i Bergen og Haugesund.

- I Haugesund kan det hende vi stil-
ler familielag på sprintstafetten, avslø-
rer Håvard og Mats. 

– Det hadde vært skikkelig gøy.

Han er tremenning med Hanne 
og Gro og har i en mannsalder vært 

sentral i Frol IL i Levanger. Han med fire 
barn sammen med kona Marit Hæreid 
Sandstad – alle døtre; Kajsa Stina, Kine 
Sofie og Ane Kjerstine og Isa Mari.

- Kine Sofie er fyrsioterapeut for 
sprintlandslaget og Ane Kjerstine har 
vært ernæringsfysiolog og kokk for 
landslaget inntil i år.

Om vi i tillegg tar med at Kine Sofie 
er gift med tidligere landslagsløper og 
NM-vinner, Lars Skjeset fra Vang i Hed-
mark, forstår vi at det blir mye o-prat i 
familien også der.

- Men det var i Selbu Hanne og jeg 
vokste opp. Det var faren vår som dro 
oss med på orientering da vi var 
omtrent ti år gamle, forteller Gro.

EN AKTIV FAR
Faren, Jardar Sandstad, hadde ifølge 
datteren ingen bakgrunn fra o-idretten, 
men var en meget habil løper og skilø-
per. 

- Endog verdensmester for veteraner 
på ski i Canada for noen år siden, smet-
ter ektemann Tomas inn.

Og eplene faller tydeligvis ikke langt 
fra stammen i Selbu heller. 

Både Gro og Hanne skulle gjøre seg 
bemerket i o-løypa, ikke minst sist-
nevnte med både VM-gull i stafett 
samt individuell sølv og bronse på 
hjemmebane i Grimstad i 1997. 

Året før hadde ektemann Johan 
Ivarsson vunnet verdenscupen sam-
menlagt. Også han fikk med seg et par 
VM-medaljer, bronse på stafettene 
både i 1995 og 1999.

Gro og ektemann Tomas har også 
meritter å vise til, om enn nasjonalt.

- Gro løp for Halden da de ble num-
mer to på Jukola samme året som 
Hanne løp for Bækkelaget som vant. 
Det måtte være i 1996, forteller Tomas.

ETT ÅR I USA
Da hadde søstrene Sandstad begge 
flyttet fra Selbu for å gå på videregå-
ende skole i Trondheim. Så ble det – for 
Gros del – noen år i Halden før både 
hun, ektemann Tomas og lillesøster 
Hanne for noen år slo seg ned i Oslo.

- Vi flyttet tilbake til Trondheim i 
2004, Hanne og familien et år eller to 
seinere, forteller Gro.

- Ja, men vi bodde også et år i 
Seattle. Det var i år 2000. Da løp vi for 
en klubb der borte, smetter Tomas inn.

Siden har det blitt Trondheim og 
Freidig Orientering. Ikke minst etter at 
ungene vokste opp.

- Vi ble dratt med inn i det tidlig. Det 
har alltid vært en del av livet vårt, for-

teller yngstejenta Mari.
Håvard og Mats kan heller ikke huske 

noe annet enn en barndom med ori-
entering fra de var bitte små.

FLERE IDRETTER
- Men vi spilte både fotball og ishockey 
også da vi gikk på barneskolen. I tillegg 
har vi vært aktive både i langrenn og 
skiskyting, forteller de to guttene.

- Ja, men var det fotballkamp samme 
dag som det var o-løp, var det ingen 
tvil om hvor vi skulle. Det visste vi bare, 
humrer Håvard.

Eller – som pappa Tomas sier: - 
Mange ganger rakk vi begge deler.

- Familiene våre har bestandig holdt 
sammen, på sommerferier, i helger, på 
bursdager og nyttårsaftener. Vi har de 
samme interesser og har selvfølgelig 
trent mye og vært på o-løp sammen, 
forteller Gro og Tomas.

Det skriver søskenbarnet Malin 
under på, om enn ikke med like stort 
fokus på orientering for henne og de 
to søsknene Lars og Ella. 22-åringen 
flyttet til Oslo i fjor høst og løper nå for 
Bækkelaget – akkurat som moren 
Hanne gjorde på 1990-tallet. Sist-
nevnte for øvrig fortsatt uforskammet 
sprek med 7. plass på langdistansen i 
NM.

IKKE LIKE «PÅ»
- Orientering har bestandig vært en del 
av liver vårt også, men neppe i samme 
omfang som hos Tomas, Gro og fami-
lien. De var veldig «på». Mamma og 
pappa var veldig nøytrale i forhold til 
dette med orientering og har aldri 
presset oss til å drive med noe annet 
enn det vi har likt best sjøl, forteller 
Malin.

Derfor var det flere andre aktiviteter 
som lokket mer i ung alder.

- Jeg syntes håndball og svømming 
var minst like gøy da jeg var yngre. Det 
var først da jeg var 16 år at jeg fikk lyst 
til å drive mer med orientering. Søstera 
min spiller fortsatt håndball. Lars driver 
også med mye forskjellig. Men helt 
siden vi var små har vi reist sammen 
med familien til Thomas og Gro på 
ferieløp i utlandet og hatt det veldig 
gøy sammen, tilføyer Malin Sandstad.

Håvard har i likhet med Malin «flyttet 
ut av redet» og bor og studerer nå i 
Göteborg. Mats har begynt på NTNU, 
mens Mari går på o-linja ved Heimdal 
videregående skole – akkurat som sto-
rebrødrene har gjort før henne.

SAMMEN PÅ FERIELØP
I år har de i likhet med alle andre måt-
tet holde seg innenlands gjennom 

sommeren. Normalt ville det vært 
ferieløp et eller annet sted i utlandet.

- Vi velger å bruke penger på å kom-
binere ferie med orientering. I tillegg 
har Freidig hvert år «sydensamling» 
der de også bidrar med en økonomisk 

Sola er i ferd med å gå ned bak 
Bymarka i det vi slynger oss nedover 
Byåsen med Nidelva og Nidarosdomen 
foran oss. 

Mer trøndersk kan det ikke bli. Like 
trøndersk som familiene Sandstad.

«Det var faren vår som dro oss med på orientering da vi var omtrent ti år gamle.»
GRO SANDSTAD

SØSTER OG SVOGER: Hanne Sandstad med ektemann Johan Ivarsson og datteren Malin etter endt stafettdyst – 
Hanne for Freidig og Malin for Bækkelaget.

BRONSE: Mari Eidsmo innledet 
NM-uka på hjemmebane med bronse 
på langdistansen.

KONGEPOKAL: Håvard Eidsmo løp 
inn til gull og kongepokal på mellomdis-
tansen i NM. Her fra kvalifiseringen.

MEDALJEGROSSISTER: Håvard (gull), Mari (bronse) og Mats (sølv 
og bronse) med medaljefangsten fra de individuelle løpene i NM. 

SØLV: Mats Eidsmo sørget for dobbelt 
Freidig da han løp inn til NM-sølv på 
mellomdistansen bak Vegard Kittilsen.

TREMENNING: Primus motor i Frol IL, Fritjof 
Sandstad, har en stor del av æren for Frol-gjen-
gens suksess de siste 15 årene. 

FAMILIELAG: Under sprint-NM løp kvartetten 
inn til 8. plass i stafetten. Mor Hanne, Mats 
Eidsmo, Håvard Sandstad Eidsmo og Mari Eidsmo. 

NY GENERASJON: I 2011 kunne Lars Skjeset poserer 
sammen med sønnen Aksel og kona Kine Sofie som NM.vinner 
mellomdistanse 
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