
TRENER ØYET: Gro Marit Is-
tad Kristiansen (28) får hjelp av
en optiker for å bli en bedre ski-
skytter. 

I FOKUS: Optiker Morten Da-
len på Hønefoss lærer skiskytter-
jentene å bruke øyet på «riktig»
måte og holde rett fokus. STÅL I BLIKKET: Gro Marit Istad Kristiansen (28) trener øyet. 

FÅR
ØYEHJELP

Av Jeanette Jørgensen
Fredrik Solstad (foto)

HØNEFOSS (VG)
Her er oppskriften
som skal få Norges
største skiskytter-
stjerne i verdens-
toppen igjen.

Ved jevnlig trening av øyet
skal Gro Marit Istad Kris-
tiansen (28) bli mer treffsik-
ker på standplass.

– Øyet er vel også en mus-
kel som må trenes, sier Gro
Marit Istad Kristiansen til
VG.

Holder fokus
Øyetreningen skal komme til
nytte når skiskytterjenta er

så sliten at synet begynner å
bli uklart.

– Hvis jeg har gått langt, er
det ofte at jeg ser tåkete. Sy-
net blir uklart. Da er det vik-
tig at jeg har kontroll på sy-
net. Derfor trener jeg øyet,
forklarer Gro Marit.

– Dette er veldig bra for oss,
mener Liv Kjersti Eikeland.

Det er optiker Morten Da-
len på Hønefoss som står
i spissen for øyetreningen
av skiskytterjentene. Han læ-
rer jentene å bruke øyet på
«riktig» måte og holde rett
fokus.

Optikeren har tidligere hatt
stor suksess med herrelands-
lagets Frode Andresen.

– Jeg skal lage et trenings-
program for øyet. Ved øyetre-
ningen kan de holde konsen-
trasjonen oppe uansett hvor
slitne de er, mener Dalen.

– Toppidrettsutøvere må jo
ha toppsyn, legger han til.

– Hjelper å trene
Istad Kristiansen måtte gjen-
nom flere øyetester da VG
var til stede, og mange av
dem var krevende.

Men dagens høydepunkt
var da skytetrener Geir Ole
Steinslett ble snurret seks
ganger rundt i en stol før han
så måtte balansere over en
bom.

– Lykke til nestemann, sa en

svimmel og utslått skytetre-
ner før han sendte Gro Marit i
stolen.

Istad Kristiansen hadde
stålkontroll i alle øvelser, og
ble klart bestemann i øyetes-
ten.

– Det hjelper å trene øyet.
Men nå kjenner jeg at noe har
skjedd med øyet. Nå har jeg
bare lyst til å sove, sier Gro-
Marit Istad Kristiansen.

Trener hos optiker 
for å bli treffsikker 

Gro Marit Istad Kristiansen
Skiskytter
Født: 9. feb. 1978.
Sivilstand: Gift med Tom Jarle
Kristiansen. Har to katter og er
lidenskaplig katteelsker.
Meritter: Verdensmester felles-
start 2005. Verdensmester i sta-
fett 2004. Tre seirer i verdenscu-
pen. Ble også norgesmester i ju-
niorklassen på 15 kilometer i
1998.

E-post: jeanette.jorgensen@vg.no
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Kr

20,-
+ pant

Lørdag kr 25,-
+ pant

+ BONAQUA SILVER
Valgfri Bonaqua Silver

TØRST PÅ NYHETER?

Kan kjøpes på de fleste Shell stasjoner i perioden 23. mai - 14. august


