
  HEMING ADRENALIN - Årsmelding 2021 

Heming Adrenalin er en av Norges største skilek-/ jibbegrupper med 
tre aktive underavdelinger; Freeski, Snowboard og Freeride. 
Medlemmene i Heming Adrenalin spenner fra aktive barn/ungdom 
som dyrker leken, til svært aktive konkurranseutøvere på nasjonalt og 
internasjonalt nivå. 

VÅR FILOSOFI 
I Heming Adrenalin skal det være mulighet til å leke som breddeutøver, men også satse som 
toppidrettsutøver. Vi skal tilby treningsopplegg til de som har jibbing og frikjøring som konkurranseidrett, 
samtidig som vi skal tilby et treningsopplegg for de som kun ønsker skilek og brettlek i og utenfor bakken. 
Bredden og variasjonen i treningstilbudene våre er viktig for å utvikle et sunt og godt miljø. Avdelingen har 
ambisjon og målsetting om å først og fremst bygge gode sosiale miljøer med gode holdninger til idretten, 
og derved legge grunnlag for at enkelte utøvere ønsker å satse på våre idretter som toppidrettsutøvere.  

EN KREVENDE SESONG - COVID-19 
Pandemien gjennom 20/21 ga oss flere utfordringer, blant annet begrensninger i antallet vi fikk anledning 
til å ha i treningsgruppene våre. På vår vinterarena i Tryvann/Wyller resulterte begrensningene i lange 
heiskøer, ingen arrangerte JibJams, og noen opphold i treningsopplegget. Det var også tidvis utfordringer 
med trenere som måtte i karantene og isolasjon på kort varsel. Heldigvis har treningsgruppene i mindre 
grad merket fravær av trenere, men situasjonen har vært belastende for organisering og drift av 
aktivitetene. Når det gjelder både samlinger og konkurranser har våre 3 grener måttet begrense seg 
ekstremt mye gjennom vintersesongen, og vi fryktet store frafall. Aktiviteten tok seg imidlertid fort opp ved 
oppstart av barmark høsten 2021.  

FREESKI 
Freeski utgjør den største andelen av freestylegrenen i Norges Skiforbund, og de fleste kjenner freeski 
under navnet twintip og jibbing. I freeski er det tre ulike øvelser, der slopestyle og big air er de to store, 
mens halfpipe er liten pga. mangel på anlegg i Norge nå. Freeski er den største gruppen i Adrenalin og har 
eksistert siden avdelingen ble opprettet. Freeski er etter langrenn og alpint, den tredje største grenen 
under Norges Skiforbund, og i normale sesonger er Adrenalin hyppig arrangør av større konkurranser. I 
sesongen 20/21 gjennomførte NOR Freeski store deler av sin terminliste, og Adrenalin deltok på de fleste. 
Vi var også arrangøransvarlig for Big Air Norgescup i Wyller i mars 2021, og hvor vi fikk utmerkelsen årets 
smittevernsarrangør.  Av de 196 utøverne vi har i trening på freeski er det en økende andel som også 
konkurrerer i nasjonale konkurranser. Erlend Hagbø som nå går på NTG Lillehammer ble høsten 2021' tatt 
ut på juniorlandslaget til NOR Freeski for sesongen 21/22, og William Bostadløkken (som nå går på Wang 
Romerike) ble tatt ut til JR.VM i Leysin i mars 2022. Vi har hatt med mellom 15-25 utøvere i de nasjonale 
konkurransene som har vært avholdt, og med stadig økt deltagelse, bedre resultater og pallplasser. Det er 
verdt å nevne at vi har en stor gruppe med jenter som deltar på trening og i konkurranser, og vi jobber 
videre med en egen contest-gruppe bestående av cirka 15	freeskiutøvere.	 

SNOWBOARD 
Snowboard ble opprettet som egen gruppe i Adrenalin i 2011 og avdelingen er medlem av det nasjonale 
Brettforbundet. Vi har 78 aktive utøvere i treningsgruppene våre, og høsten 2021 økte vi tilbudet vårt med 
treninger i både trampolinehallen og i SNØhallen på Lørenskog. Gjennom dette klarte vi å møte en økt 
etterspørsel og samtidig redusere presset på våre ordinære treningsflater. Vi er med på å bidra til 
Brettforbundets visjon om økt jentesatsing i Norge, dette ved å tilby trening til flere jenter gjennom økt 
kapasitet. Som SNB avdeling legger vi til rette for trivsel på trening, økt deltagelse i lavterskel konkurranser 
og deltagelse i Norgescup. Vi har vanligvis deltagelse i alle klasser i nasjonale konkurranser, og særlig i 
kidsklassen og yngre junior (12år+) er Adrenalin godt representert. Snowboardgruppen har hjulpet frem 
mange toppkjørere, herunder Øyvind Kirkhus og Johannes Taklo som begge er på rekrutt-landslaget og har 
gode nasjonale og internasjonale resultater å vise til. Vi har mange utøvere som har tatt steget videre til 
landets topp-idrettsgymnas, NTG Geilo, Wang, og Hovden skigymnas. Heming Adrenalin sine juniorkjørere 
har alltid gjort seg bemerket på både nasjonalt- og internasjonalt nivå tidligere, men dessverre ble NC for 
brett avlyst for 20/21. NM ble gjennomført i april 2021, men da kun for topputøvere. Her utmerket Øyvind 
Kirkhus seg med en solid 3.plass i slopestyle og 2.plass på Big Air i seniorklassen og slo dermed flere 



landslagskjørere og befestet posisjonen som en av Norges desidert beste utøvere. Med dyktige og trygge 
trenerressurser, i kombinasjon med meget motiverte utøvere, skapes trivsel og mestring både for bredde 
og topp.  

FREERIDE 
Freeride ble etablert som egen gruppe i 2012 og har vært et fint tilbud for ungdom og voksne utøvere som 
ønsker å utfolde seg med storfjellkjøring. Det arrangeres både junior- og seniorkonkurranser i Freeride og i 
tillegg til en egen nasjonal Norgescup er det en internasjonal World Tour for både juniorer og seniorer. 
Totalt hadde vi 67 aktive junior/yngre jr. på trening inn mot vintersesong 21. Sesongen 2021 ble dessverre 
igjen amputert grunnet Covid-19 og dette påvirket nasjonale konkurranser i stor grad. Både lokale og 
nasjonale restriksjoner la fort full brems på alt som var planlagt fra Adrenalin FR, både på samling og 
konkurransefronten. I mars 2021 deltok Sanna Sollien og Andreas Bakke til JR.VM i Verbier. Sanna deltok 
også i FJT3* samme uken i Verbier. Våren her hjemme åpnet opp mulighetene for litt flere samlinger med 
god deltagelse i løpet av april, mai og ut i juni. I løpet av våren og høsten forsvant de fleste restriksjoner og 
treningene kunne gå tilnærmet som normalt. Freeride avdelingen tok del i en traserydding i Solheisen som 
vil legge premissene for å arrangere NC og FJT vinteren 22. Ved inngangen til sesongen 2022 fikk både 
Sanna, Tyra og Andreas ny invitasjon til jr.VM i Kappl, og det planlegges for en aktiv konkurransesesong 
med totalt ca. 25 konkurranseutøvere fra avdelingen. Herunder en satsing på både kids klasser, 
norgescup og internasjonale FJT 3* konkurranser for de eldste junior utøverne. 
 
ANSATTE  
Adrenalin har hatt tre fast ansatte. Det er sportslig leder Stian Solberg, mentor og rådgiver Stevje Sandlie 
og administrativ leder Pernille Thorvildsen. Stian og Stevje er ansatt i 100% stillinger, mens Pernille er 
ansatt i en 60% stilling. I tillegg har det gjennom året vært mange timebaserte trenere både for barmarks- 
og skitrening. Det er også etablert et team med en hovedtrener på hver av grenene, Lars Bjørum på 
Freeride, Sebastian Bergan på Freeski, og Stian Solberg på Snowboard. 
 
TRENINGSGRUPPER / AKTIVE GRUPPER 
Vi har treningsgrupper inndelt i gren og aldersklasser. Avdelingen opplever svært stor pågang og har i dag 
ikke kapasitet til alle som ønsker å trene med oss. Spesielt trampolinetreningen begrenser seg ift. den 
tiden vi har til rådighet i hallen. Vi jobber stadig med å finne løsninger for å møte den økte etterspørselen. 
 

Aktive i gruppene våre - 2021 Utøvere 

Freeski  196 
Snowboard  78 
Freeride  67 
VGS, toppidrett 19 
Senior 20 
Aktive foreldre 14 
Trenere 30 

  
SAMLINGER 
Vi kunne med glede igjen arrangere ny julesamling i desember 2021, dette etter å ha hatt et opphold 
grunnet pandemien i 2020. Vi gjennomførte samlingen på ÅL skisenter for første gang i Adrenalins historie. 
 
STYRET 

 

 
ØKONOMI 
Adrenalin hadde i 2021 en omsetning på kr 3 241 939 og et overskudd på kr 208.555. Omsetningen og 
overskudd i 2021 har økt betydelig sammenlignet med et svakt fjorår med omfattende Covid-restriksjoner. 
Pr. 31.12.2021 hadde Adrenalin en egenkapital på 2 777 340. Med en god egenkapital situasjon kan vi 
investere i medlemsmassen ved å opprettholde lave treningsavgifter, yte konkurransestøtte mv. 

Leder / Freeride rep. Finn Morten Andresen 
Freeski rep. Øystein Tamburstuen 
Freeski rep. Anders Hübert 
Snowboard rep. Carl Kristian Solberg 
Snowboard rep. Peter Sandrup  
Freeride rep. Benedicte Kilander Bakke 
Sponsor ansv. Caroline Kapstad 


