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Spennende sesong for Oddbjørn
Oddbjørn Klomsten
Andersen (22) er tatt ut
på kontinentallaget
Frøy-Bianchi og sykler
denne sesongen flere
internasjonale sykkelritt.
Førstkommende er på
andre siden av jordkloden i slutten av mars.
Av Cecilie Lind Hånes
67 07 35 12
cecilie@varingen.no

Etter en meget god førsteårs
sesong på landeveissykkelen
ble Oddbjørn Klomsten Andersen i august i fjor tatt ut på
kontinentallaget til sykkelklubben Frøy. Da hadde han
blant annet markert seg med
en solid innsats som eliterytter
i klubben, hvor en sjuendeplass
sammenlagt i Tønsberg 4-dagers var blant høydepunktene.
Det er sterk konkurranse om
å få en plass på de norske kontinentallagene. Å få beskjeden
om at han var tatt ut på FrøyBianchi syntes Oddbjørn var
kjempegøy.

Bli en bedre rytter
– Det var kjempekult. Jeg ser
det jo som en mulighet til å bli
en bedre rytter. Jeg vil kjøre
det jeg får mulighet til, og om
ikke resultatene kommer nå,
vil jeg bruke denne sesongen til
å få et skikkelig grunnlag.
Førstkommende ritt for
Frøy-Bianchi denne sesongen
er Tour de Taiwan, som er et
sju dager langt etapperitt. Oddbjørn er sammen med Sigurd
Nesset, Halvor Landmark Tandrevold, Morten Renslo Sandvik og Eivind Ekeli tatt ut til å
sykle rittet. Det går 18.-24.
mars og er ranket som et 2.1ritt av UCI. Det betyr at rytterne kan møte lag fra prokontinentallag. Oddbjørn reiser ned
med resten av laget allererede i
dag for akklimatisering og trening.

Tatt ut til flere
Etter Taiwan følger et etapperitt i Sotsji i Russland. Deretter
står et etapperitt i Adygeyda,
som også er i Russland, eller
norgescup i Sandnes, for tur.
Så er det etapperitt i Danmark.
Oddbjørn er tatt ut til å kjøre
alle disse.
– Det blir en opplevelse å få
reist så mye. Det blir en mulighet til å få vist seg fram. Det
blir spennende, det, sier nittedalssyklisten.
I oktober i fjor fikk Oddbjørn
mulighet til å kjøre et pro-kermesseritt i Belgia, som en del
av den belgiske cupen. Dermed
blir sesongens første start i Taiwan hans andre i internasjonal
sammenheng.
– Rittet i Belgia var veldig
gøy. Det var veldig inspirerende å se at jeg klarte å takle
ryttere som kjører på prokontinentallag. Det gjør at jeg ikke
er redd for å feile i Taiwan.

Overrasket
over sesongen
Oddbjørn gleder seg til sesongstart, og føler at grunnlaget fra
fjorårssesongen er bra. Til å

DRAR UTENLANDS. Landeveissyklist Oddbjørn Klomsten Andersen (i front) skal delta i flere internasjonale sykkelritt denne sesongen.
Her er han i Albir, der hele laget var på treningssamling i januar. (Foto: Haakon Selje, IF Frøy).
være hans første sesong på landevei, synes sykkelrytteren sist
sesong gikk overraskende bra.
– Jeg taklet det bedre enn jeg
trodde. Alt i alt synes jeg det
var en kjempepositiv sesong. At
det gikk så bra i pro-kermesserittet var morsomt og motiverende før jeg skulle begynne
grunntreninga til denne sesongen. Det var litt avgjørende
at jeg syklet brukbart for å satse videre en sesong til, legger
Oddbjørn til.
Etter noen måneder på
Frøy-Bianchi forteller han at
han trives veldig godt i laget.
I januar ble nesten tre uker
tilbrakt på treningssamling i
Albir i Spania. Et område som
brukes mye både av proffsykkelryttere, proffe fotballspillere og andre idrettsutøvere.
Der fikk hele kontinentallaget på ni ryttere sjansen til å
bli godt kjent.
– Det var første gang hele laget var samlet. Vi er litt forskjellige typer. Likevel har vi
stort sett alltid noe å prate om.
Selv etter fem timer på sykkelsetet, smiler Oddbjørn.

Begynte med terreng
22-åringen fra Hagan er tidligere terrengsyklist i CK Nittedal. Han satset aktivt fram til
han var 15 år. I tre sesonger
fram til han var 18 var han trener for ungdomsgruppa i klubben. Da syklet han bare ritt for
moroskyld, men et innslag var
fast. Det har vært Die Rundfahrt Nittedals i juli måned,
som går på veier på kryss og
tvers av Nittedal. Det var akkurat dette uhøytidelige kameratrittet som skulle føre til at
Oddbjørn fikk smaken på det å
sykle på landeveien. Atleten
har vært helt suveren og vunnet en rekke etapper og rittet
sammenlagt de to siste årene.
– Der fikk jeg føle på hvordan
det var å sitte i et felt. Det har
gjort at det har vært ekstra
morsomt å delta.

rankingritt, og å bli «topp 10» i
NM, forutsatt at det er en løype
som passer ham. Da skal det
gjerne være et ritt med noen
korte, harde bakker. Helst med
en bakkeavslutning. I utlandet
er målet å hjelpe laget til å ta
UCI-poeng.
Oddbjørn har sin styrke som

klatrer. Det han kan bli litt
bedre på, er ifølge ham selv
tempo og å kjempe om posisjonene i feltet, der han er forholdsvis ny.
– Men det overordnede målet
er å utvikle meg som rytter, å
bli så god som jeg kan bli.

Mål om «topp 10»
Foran den kommende landeveissesongen har Oddbjørn målene klare. Her hjemme er det å
vinne et norgescupritt eller

Frøy-Bianchis program
Frøy-Bianchi skiller seg ut blant de norske kontinentallagene ved
å ha et sterkt internasjonalt rittprogram denne sesongen.
• Tour of Taiwan (UCI 2.1) 18.-24. mars
• GP Sotsji (UCI 2.2) 3.-7. april
• NC Sandnes/GP Adygeyda (UCI 2.2) 21./17.-21. april
• Danmark (3*UCI 1.2) 26.-28. april*
• GP Hadeland og RGP (UCI 1.2) 4.-5. mai
• NC Eidsvoll 25.-26. mai
• Tour of Estonia (UCI 2.1) 30. mai-2. juni
• NC Bergen 9. juni
• Tour of Malopolska (UCI 2.2.) 12.-15. juni
• NM-uka i Grimstad 16.-23. juni
• Samling Sibiu 1.-10. juli
• Sibiu Cycling Tour (UCI 2.1) 11.-14. juli
• EM U23 Tsjekkia 21. juli
* Foreløpig er det tatt ut ryttere til og med rittet i Danmark
26.-28. april.

LAGKAMERATENE. Fem av gutta skal til Taiwan i mars. Oppladningen
tok de i Spania i januar. F.v.: Sigurd Nesset, Morten Renslo Sandvik,
Tord A. Sundhagen, Oddbjørn Klomsten Andersen, Halvor Landmark
Tandrevold, Lars Marthinsen, Elias Angell Spikseth, Eivind Ekeli og Jon
Anders Grøndahl. (Foto: Haakon Selje, IF Frøy).
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