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Haslum-løper på landslag

Marius Solvik (18) har vært med i langrenns gruppa i Haslum IL i 

flere år og har de siste årene drevet med kombinert.

Han er nå tatt ut på Rekrutt- og Juniorlandslaget i kombinert.

Det er ikke hver dag det skjer med en Haslum-løper, så her skal vi 

få bli litt mer kjent med Marius. Og hvordan han syns det har vært 

i Haslum og å drive med langrenn og kombinert.
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Jeg er Marius, 18 år 

og bor på Stabekk. 

Hvem er du?

Jeg begynte i Haslum for 12 år siden, den 

høsten jeg fylte 6 år. Jeg var egentlig for 

liten, men startet samtidig som 

storebroren min. 

Du har vært med i Haslum en stund. 

Hvor lenge har du gått på ski? 

Det har vært fint med en klubb som ikke er alt for 

stor. Haslum har hatt fokus på å ha det gøy på 

trening og ikke bare satse for å bli best fortest 

mulig. Det har vært mye sosialt med samlinger, 

bowling og sånt som har gjort det gøy å være med. 

Hvordan syns du det har vært i Haslum?



Det var tilfeldig. Jeg fikk kyssesyken det året jeg 

ble 14 og kunne ikke trene langrenn på en 

stund. Jo Morten (Hagen) fikk meg med i 

hoppbakken og da var det gjort.

Du begynte med langrenn og driver nå 

med kombinert. Hvorfor det?

Det er ikke vanskelig å hoppe, men vanskelig å bli god. Det er 

mulig å lære selv om jeg startet senere enn de andre. Jeg har 

kanskje fordelen at jeg har lekt mye på ski, trampoline og 

sånt og har sikkert fått bra kroppsbeherskelse av det. Og har 

vært med på andre idretter, da er det lettere å lære noe nytt. 

Du angrer visst ikke på det. Har det vært 

vanskelig å lære seg å hoppe? 

Fotball og friidrett. 

Hvilke andre idretter har du drevet med?



Det er gøy å holde på med. To idretter i en. Og jeg kunne 

fortsatt være med på langrenn. Men nå er det mest kombinert. 

Det er mulig å få være med på mye morsomt. Det er ikke like 

mange som kjemper om de samme plassene som i langrenn. 

Hva syns du er så bra med kombinert?

Ja, det å trene passe mye i begge idrettene. De 

ødelegger litt for hverandre. Hvis jeg trener for 

mye langrenn går det fort ut over hoppingen.

Er det noe som er ekstra vanskelig? 

Jeg prøver å trene på de riktige tingene i stedet 

for bare mye. Jeg trener kanskje litt mer 

langrenn enn hopp, men mye av treningen er 

bra for begge, sånn som styrke og spenst. 

Hvordan trener du?
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Det meste i Midtstuen med Kollenhopp. Jeg er med i 

Kollenhopp som team hvor det er løpere fra mange 

klubber. Vi hopper også i Holmenkollen på vinteren. 

Og vi reiser litt til andre steder sammen med 

Kollenhopp og Wang (videregående). Jeg går på 

Wang som samarbeider med Kollenhopp om 

treningen og legger til rette for at trening og reiser 

passer sammen med skolen. 

Ca. 12-13 timer pr uke i gjennomsnitt. 

Jeg trener mer noen uker og mindre 

andre uker for å få overskudd igjen.

Hvor mye trening blir det da? 

Det er ikke så mange 

hoppbakker i nærheten 

av Haslum. Hvor trener 

du hopp?
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I Norgescup konkurrerer juniorer og seniorer i samme klasse. Eller det er to 

klasser A og B, man starter i B, så får de beste starte i A. COC er 

kontinentalcupen, internasjonal konkurranse på nivået under verdenscupen.

Det må være to andreplasser og en fjerdeplass i NC klasse A (Norgescup) i 

Holmenkollen sist vinter og en 3. plass på Lillehammer. Og få delta i COC. Selv 

om det ikke spesielt bra på COC var det artig å få være med. Jeg vant også 

teamsprint for Akershus i junior-NM sist vinter sammen med Jacob Eiksund 

Sætre (Fossum). 

Siden du har kommet på landslag må du ha klart deg 

ganske bra. Har det vært noen bestemte høydepunkter? 

Hva er COC? Og hva er klasse A i Norgescup? 

Nei egentlig ikke, men det er et steg 

på veien for å nå målene mine. 

Var det et mål for deg å komme på landslag? 



Målet for vinteren er å kvalifisere meg til junior-VM og få gå flere internasjonale 

renn. På lengre sikt er målet å konkurrere i toppen og kjempe om medaljer i 

mesterskap. Jeg har også lyst å prøve skiflyving. Det er noen kombinertløpere 

som har fått være prøvehopper i Vikersund. Det hadde vært rått. 

Hvilke mål har du da? 

Marius i Holmenkollen sist vinter

Kult!

Hvordan var det? 142 m på Lillehammer. 

Hvor langt har du hoppet? 



Marius (122) i NM del 2 i Holmenkollen mars 2019.

Ha det gøy på trening. Lek mye og 

ha det sosialt. Og tren variert, vær 

med på flere idretter og aktiviteter. 

Har du noen gode råd til unge 

Haslum-løpere? 


