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Siste sesong ble på det jevne med 
mange gode prestasjoner uten at vi 
presterte det helt store i sesongen i 

forhold til tidligere år. 
Det mest positive er at vi har veldig 

mange unge utøvere som er på full fart 
opp-og fremover og presterer veldig bra i 
forhold til deres alder.

ÅRETS SESONG
2018 har startet med masse snø og det ser 
ut til at vi endelig får en fin vinter. Så langt 
har vi prestert veldig bra både i hopp- og 
kombinert. 

På hoppsiden har vi hatt en utøver, 
Halvor Granerud, med i World cup (WC) så 
langt hele sesongen og han har vist at han 
er blitt stabil i toppen av norsk hoppsport.     

I Continentalcup (COC, nivået under 
WC) har vi prestert veldig mye bra. Tom 
Hilde og Joacim Hauer har begge fortsatt 
der de slapp med mange gode plasseringer 
– Tom vant i Bischofshofen og Joachim 
fikk en pallplass i Ruka. Sondre Ringen og 
Marius Lindvik (junior) har også tatt steg i 
riktig retning med toppresultater i COC. 
Marius har en seier og i tillegg 5 pallplasser! 
Sondre Ringen har to pallplasser, den siste i 

Sapporo samtidig som dette skrives. Marius 
hoppet inn en kvoteplass i siste periode og 
reiser på WC i Zakopane nå i januar.

NSF TOPPIDRETTSSATSNING
NSF’s satsningsprosjekt hopp (B-lag) 
videreføres fra siste år med totalt 12 
utøvere. Kollenhopp har med fem hoppere 
på satsningslaget (Halvor Egner Granerud, 
Tom Hilde, Joachim Hauer, Richard Haukedal 
og Marius Lindvik).

På juniorsiden kommer det mange nye 
hoppere som vi forventer oss mye av 
fremover. To av utøverne, Marius Lindvik og 
Fredrik Villumstad er tatt ut til å representere 
Norge i junior-VM.

I kombinert har vi to utøvere, Espen 
Andersen og Jarl Riiber, på A-landslaget og 
presterer veldig bra. Espen har så langt to 
seire i WC og begge er tatt ut til deltagelse 
i OL.

I kombinert gjør vi det også bra i COC. 
Harald Riiber har en 3. plass fra Ruka og 
brødrene Jens og Einar Oftebro har prestert 
meget bra. Yngstemann Jens fikk 3. plass i 
COC på Rena.

På juniorsiden presterer våre utøvere 
veldig bra og vi har tre av fem til junior-VM 

(Jens og Einar Oftebro samt Kasper Moen 
Flatla).

UNGDOMSSATSING
Kollenhopp har fire  av totalt fem hoppere 
(Jens Gaarder, Kristoffer Sundal, Jørgen 
Strøm og Sander Vossan Eriksen) til Nordisk 
juniorlandskamp. Og i kombinert har vi 
to av fem utøvere (Sebastian Østvold og 
Ludvik Braathen).

REKRUTTERING AV DE ALLER MINSTE 
11 ÅR OG YNGRE
Vi har i den siste tiden hatt en fantastisk 
tilstrømning av jenter og gutter som ønsker 
å hoppe på ski. Anniken Mork (eliteutøver 
på jentesiden) har gjort en kjempejobb 
med disse utøverne. Det blir veldig viktig at 
vi har nok ressurser på dette området for 
å sikre rekrutteringen til hoppsporten på 
Østlandet som ikke har vært spesielt god 
de siste årene. For Kollenhopp blir dette 
vårt største satsningsområde fremover. 

NYE LOKALER VED MIDTSTULIA.
Vi har akkurat anskaffet nye «Ramirent-
brakker» ved siden av Midtstulia. I den ene 
delen (ca.50 kvm) innreder vi et skifterom for 

de minste og i tillegg en skistall med utstyr 
som kan lånes ut for 40-50 rekrutter. I den 
andre delen (også ca. 50 kvm) har vi innredet 
en «systue» for sying av hoppdresser til 
elitehopperne og kombinertløperne.

Denne syjobben gjøres av våre trenere. Vi 
har i det samme lokale satt av plass for 
testing av våre utøvere.

ARRANGEMENT
Kollenhopp er arrangør for alle hopprenn/
kombinertrenn som forgår i Holmenkollen/
Midtstuen/Midtstulia både sommer og 
vinter. I tillegg til hopp- og kombinertrenn 
arrangerer vi en samling for hele Hopp-
Norge en uke i juni. Utover det fortsetter vi 
med «KollenOpp» som er et trappeløp hvor 
man starter i bunnen av Midtstubakken og 
ender på toppen av tilløpet i Holmenkollen.  
Samtidig som dette magasinet kommer 
ut, arrangerer vi 31. januar NM stor bakke i 
Holmenkollen hvor alle de beste norske 
hopperne delta.

PLAST I HOLMENKOLLEN 
Jeg har nå stor tro på at det løsner med 
hensyn til plast i Holmenkollen. Viljen er til 
stede på alle hold – nå er det snakke om å få 

det gjennomført. Vi ser frem til at verdens 
mest kjente hoppbakke også kan hoppes i 
om sommeren til glede for turister og ikke 
minst alle hoppere fra inn- og utland som 
vil komme til å benytte hoppbakken flittig.

SAMARBEIDE 
Vi er fremdeles i den heldige situasjon at 
vi etter anbud har jobben med å preparere 
hoppbakkene i Holmenkollanlegget for 
kommunen i tillegget til å stille med 
heisvakter. Dette bidrar sterkt til at vi kan 
drive den aktiviteten vi gjør i dag. Vi skylder 
også Oslo Kommune en stor takk for at de 
legger alt så godt til rette for sporten vår i 
Holmenkollen/Midtstuen. 

Vi driver våre aktiviteter med base i 
fine lokaler i Midtstuen som vi leier av 
Skiforeningen. Dette i tillegg til at vi har 
våre egne aktivitetsrom nede i Midtstuen, 
er helt klart en stor fordel for å kunne drive 
idrettene våre effektivt.

Til slutt vil jeg takke alle våre andre 
små og store sponsorer/annonsører og 
samarbeidspartnere. Jeg håper vi kan utvikle 
dette samarbeidet videre i årene fremover.  

Dersom du ønsker ferske resultater og 
annen informasjon om 

hopp- og kombinertsporten, besøk vår 
hjemmeside www.kollenhopp.no eller 
Facebook under «Kollenhopp».
JEG ØNSKER ALLE LYKKE TIL I SESONGEN!

Roar Gaustad
Leder

FREMOVER MÅ VI PRIORITERE     REKRUTTERING AV DE MINSTE

Vi ser frem til at verdens  
mest kjente hoppbakke også 
kan hoppes i om sommeren 
til glede for turister og ikke 

minst alle hoppere fra  
inn- og utland.
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LEDELSENLEDELSEN

LEDELSEN I KOLLENHOPP

KEN ROAR ELVERUM
DAGLIG LEDER

STYRELEDER OG DAGLIG LEDER IVARETAR DEN DAGLIGE DRIFTEN GJENNOM ÅRET. 
STYREMEDLEMMENE HAR OPPGAVER OG ANSVAR INNENFOR HOVEDOMRÅDENE AKTIVITET, ØKONOMI, 
ARRANGEMENT OG ANLEGG. 
OPPMENN BISTÅR TRENERE MED ORGANISERING AV SPORTSLIG AKTIVITET.

ROAR GAUSTAD
LEDER

LEIF LIPPESTAD
LEDER

SVEIN GRANERUD
STYREMEDLEM

KETIL SUNDAL
STYREMEDLEM

KLAUS KROMANN
STYREMEDLEM – SKIFORENINGEN

CHRISTIAN STEEN ERIKSEN
STYREMEDLEM 

BENTE BRAATHEN
STYREMEDLEM 

TRINE KVIL
STYREMEDLEM 

LINE JEREMIASSEN
VARAMEDLEM 

ERIK JØRGENSEN
VARAMEDLEM 

BJØRN MOEN
OPPMANN
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TITTELKOLENHOPP

VÅR MÅLSETTING – VERDENS BESTE TRENINGSMILJØ
For alle som jobber med hopp og kombinert i Norge så er det en felles 
målsetting; flere skiløpere og bedre skiløpere. For å nå våre målsettinger 
(se vår handlingsplan) har vi klart definert fokusområder, samt klar ambi-
sjon om å nyttiggjøre de økonomiske ressurser på best mulig måtte. 
Videre fremover er det behov for ytterligere økonomiske ressurser til 
å styrke og gjennomføre det sportslige aktivitetsnivå som er ønskelig.

ELITESATSING
Kollenhopp samarbeider tett med Norges Skiforbund både når det gjel-
der elitesatsingen, ungdomssatsingen 12-16 år og rekrutteringsarbeidet 
11 år og yngre. Våre elitetrenere er også med på utvalgte internasjonale 
konkurranser. Våre trenere deltar på trenermøter og trenerseminarer i 
regi av NSF, og således sikres god kompetanseutveksling og kompetanse-
overføring fra NSFs landslagsmiljø videre internt i Kollenhopp.

12-16 ÅR
I ungdomssatsingen 12-16 år har vi høyt aktivitetsnivå og vi søker å 
initiere tiltak for å styrke satsingen i denne aldersgruppen ytterligere. 

Og sentralt i arbeidet på dette nivå er mindre fokus på resultater og 
mer fokus på utvikling. 

REKRUTTERINGSPROSJEKT MIDTSTULIA
I rekrutteringsarbeidet 11 år og yngre skjer det også spennende saker. 
Vi har et rekrutteringsprosjekt i Midtsulia rekruttanlegg, hvor gutter 
og jenter får anledning til å prøve skihopping i gode bakker, godt 
utstyr og god veiledning. Se egen presentasjon i magasinet.
 
FLOTTE TRENINGSFORHOLD BÅDE SOMMER OG VINTER
Vår ambisjon er å skape det beste treningsmiljøet i verden for nå-
værende og fremtidige hoppere og kombinertløpere. Anleggene 
i Holmenkollen, Midtstuen og rekruttbakkene i Midtstulia sikrer 
våre utøvere gode treningsforhold både sommer og vinter. Med 
forhåpentligvis styrkede økonomiske rammer, et helhetlig sportslig 
tilbud og et solid korps av trenere/veiledere, så er dette grunnlaget 
for at vi i årene som kommer bidrar positivt overfor vår felles mål-
setting: flere skiløpere – bedre skiløpere.
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HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN

TRIVSEL
Hver enkelt utøver skal ivaretas og følges opp på en god måte i 
et godt og utfordrende treningsmiljø.
Respekt, samhold og idrettsglede skal prege vårt arbeid.

TEKNIKK
Vi skal utvikle gode grunnleggende tekniske ferdigheter, og 
være med å lede an i videreutviklingen av teknikk.

TRENINGSVILJE
Vi skal trene mye, ha stor innsats og høy kvalitet på alle om-
råder i treningsarbeidet.

TALENTUTVIKLING
Våre utøvere skal gis et tilbud med stor variasjon og riktig 
progresjon i treningen, og de skal gis muligheten for å hoppe 
og gå mye på ski.

1Vi skal være det klart største hopp- og kombinertteamet i 
Norge. Vi skal tilby unge jenter og gutter et godt og variert 

aktivitetstilbud i rekruttanlegget i Midtstulia. Vi skal ha 
minimum 40-60 utøvere i ungdomssatsingen 12-16 år og 
minimum 30-40 utøvere i vår elitesatsing.

2 På elitesiden skal vi ha utøvere som kjemper om 
topp-plasseringer i alle nasjonale konkurranser og vi skal 

sammenlagt være det beste teamet i Norge.

3 Vi skal ha flest utøvere på landslag i regi av  
Norges Skiforbund, og vi skal være den største leverandø-

ren av nye utøvere til landslagene.

4 Vi skal være det teamet i verden som tar flest  
medaljer i kommende mesterskap (OL, VM,  

Skiflyging-VM, Junior-VM, Ungdoms-OL,  
Nordisk juniorlandskamp og nasjonale mesterskap).

KOLLENHOPP 2016-2020

VISJON  VERDENS BESTE HOPP- OG KOMBINERTTEAM

HJEMMEARENA HOLMENKOLLEN, MIDTSTUEN OG MIDTSTULIA 

VÅRE VERDIER INKLUDERENDE - IDRETTSGLEDE - INNOVASJON

INKLUDERENDE
Gi tilbud til alle jenter og gutter i vår region som ønsker å drive med hopp og kombinert
Gi alle gode muligheter til å realisere sitt potensial som idrettsutøver

IDRETTSGLEDE
Tilby et godt idrettsmiljø med fokus på trygghet, trivsel og god trening
Tilby individuell utvikling og opplevelsen av mestring

    
INNOVASJON
Være ledende i utvikling av fremtidens utøvere
Være nyskapende i forhold til utvikling av trening, teknikk og utstyr

MÅLSETTINGER SPORTSLIG FOKUS
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NSF HOPPNSF HOPP

Årets sesong innebærer mange store konkurranser med høy-
depunktet OL i PyeongChang i Sør-Korea. Under vårt evalu-
eringsmøte våren 2017 diskuterte vi blant annet målsetninger. 

Og etter en grundig evaluering kom vi frem til noe som kan tolkes 
som alt for hårete mål, men vi mener dette er mulig med potensialet 
vi har i laget vårt. Vi vil kjempe om gull i lagkonkurransen under OL. 
Det er en stor drøm å vinne gull for første gang med laget under OL. 
Dette har Norge aldri klart og derfor er det noe som står høyt på lista.

Når vi startet sommeren med en samling med A-laget i Mids-
tu- bakken så gikk vi gjennom målsetningen og kom frem til noen 
faktorer som vi mener er viktig for å lykkes. De byggeklossene er 
helt avgjørende for at vi kan dra til PyeongChang med selvtillit og 
vel vitende om at det er mulig og slå våre sterke konkurrenter.  Når 
jeg ser på de faktorene nå, så føler jeg at disse egentlig er gyldig 
for alle hoppere til en hver tid. Dette er grunnleggende ting som 
alle kan forholde seg til for å lykkes med å få ut sitt eget potensial.

STRUKTUR
Det er viktig å planlegge trening, skole/jobb og hverdager slik at 
alt går opp og at man får høy kvalitet på alle områder. Det kreves 
disiplin og kunnskap om hva som skal prioriteres til hvilken tid. 
Utøverne må skjønne at man har begrenset kapasitet og energi 
og derfor så må man sørge for gode rutiner og en gjennomtenkt 
plan.

KONTROLL
Uten å vite hvor jeg er, er det vanskelig å vite hvor jeg skal. Det 
er lønnsomt å måle fremgang i de områdene som er viktig for å 
lykkes. Det er lurt å vite hvor mange hopp jeg har frem til nå, hva 
mine fysiske verdier er, hvordan det står til med helse, om min 
kroppssammensetning er optimalt og mange andre faktorer som 
skal måles og dokumenteres. Kartlegging er forutsetning for en 
god plan.

INTERESSE
Jeg må være interessert i å finne ut hvorfor... Hva kan gjøre meg 
bedre? Jeg må søke kompetanse fra andre og fylle min verktøykas-
se slik at jeg blir en selvstendig, utviklingsorientert utøver med høy 
egen kompetanse innen de områdene som teller for min idrett.

UTSTYR
Kombinasjonen ski, støvler, dress og kropp må være optimalt tilpas-
set for å fly langt på ski. Det som er bra for en annen utøver må ikke 
nødvendigvis være bra for en annen. I leten etter det optimale så er 
det viktig å prøve og å feile av og til. Ikke ta snarveier. De gir sjelden 
effekt over tid og man mister viktige erfaringer på veien.

NYSGJERRIGHET
Det finnes mange kloke mennesker, men ingen av dem ble født 
klok. Alle de har en ting tilfelles. De er nysgjerrige og vil finne ut 
og vite mer. Ikke vær redd for å stille spørsmål når muligheten er 
der. Bruk hver anledning når du møter en person som har kunnskap 
innen det feltet du vil vite mer om.

INITIATIV
Det er ikke nok å sitte og vente på hjelp på veien til å bli god. Det 
går fortere når man tar ting i egne hender.

INNOVATIV
Idretten utvikler seg raskt over tid, og det man har gjort frem til 
nå for å vinne er ikke godt nok for å vinne igjen i fremtiden. Det 
er viktig å lete etter nye muligheter for å ta neste steg. Her mener 

jeg utvikling av treningsmetoder, testing, forskning, målesystemer, 
utstyrsutvikling osv. Tenk utenfor boksen.

Med bruk og tilegnelse av disse faktorene skal vi prøve å vinne flere 
hopprenn. Holdninger knyttet til det er da respekt, ydmykhet og 
glede i det vi driver med. Det skal sies at alle i systemet må oppleve 
at de jobber med disse faktorene (trenere, utøvere, støtteapparatet, 
samarbeidspartnere osv.) for å sikre utvikling. Desto flere som lever 
etter de nevnte verdier og jo flere som føler seg som en del av noe 
større, desto høyere er sjansen for at vi lykkes. Jeg gleder meg til å 
jobbe hardt for at utøverne kan nyte de korte øyeblikkene når de 
lykkes med å nå sine mål og at vi kan representere Norsk Hoppsport 
i og utenfor landets grenser på en positiv og fengende måte.

Hilsen Alexander Stöckl
Landslagstrener hopp

Med bruk og tilegnelse av  
disse faktorene skal vi prøve  

å vinne flere hopprenn. 

HÅRETE MÅL

GRUNNLEGGENDE FAKTORER FOR Å LYKKES
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TITTELNSF HOPP

Magnus Brevig er trener for World Cup laget samt le-
der for idrettsvitenskapelig seksjon som ble startet 
våren 2017. Målet med idrettsvitenskaplig seksjon er 

å objektivere mere av det faktiske hendelsesforløpet hos de 
beste hopperne, samt øke kunnskapen og nysgjerrigheten 
for eventuelle nyvinninger både på teknikk, utstyr, fysikk og 
andre parametere som er avgjørende for å vinne på øverste 
nivå i vår idrett. Tanken med dette er igjen å få jobbet enda 
mere nøyaktig og hensiktsmessig i søken på gode prestasjo-
ner. Økt kunnskap vil trolig også øke sjansen for god peda-
gogikk i relasjonen mellom trener og utøver, samt bedre vårt 
arbeid hva gjelder kompetanseflyt og trener-utvikling. 

Seksjonen har nå gående ett omfattende vindtunnel pro-
sjekt i forsøk på mere objektiv data med tanke på hensikts-
messig svevteknikk og utstyr. Dette i samarbeid med NTNU, 
Olympiatoppen og Nammo. I denne forbindelse er det sørget 
for produksjon av en fullskala dokke av aktuell skihopper for 
vindtunneltesting, og testing er nå gjennomført med fokus på 
løft og drag.

I TILLEGG JOBBER SEKSJONEN MED:
•  utarbeidelse av et måleinstrument i forhold til skiføring
•  hoppdress testing 
•  mottaker maskin for sats-imitasjoner
•  samarbeid med Olympiatoppen (teknisk/motorisk trening)
•  teknisk testing (Motion Catalyst er nå på plass).

Igjennom sommeren har vi jobbet etter en idé om at tek-
nikk og utstyr teller 50/50. Dette er mere en påminner om at 
også utstyret spiller en stor rolle, enn noe man kan tallfeste 
og sidestille. Allikevel, så tilsier all erfaring at god teknikk ale-
ne ikke er godt nok til å innfri løpernes, ledernes og publi-
kums forventninger. 
 
Våre mål for vinteren er å ta OL gull for lag, samt kjempe om 
pallplasser/medaljer i hvert WC-renn, VM, hoppuka og RAW AIR.

Vår visjon er som tidligere: Å bli verdens viktigste hoppnasjon. 

Clas Brede Bråthen, Sportssjef

IDRETTSVITENSKAPELIG SEKSJON  
NSF AVD. HOPP

GJØR DET ENKELT 
PRINT FRA 
MOBILEN 
#stoltsponsor

CLAS BREDE MAGNUS
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LANDSLAGSHOPPERELANDSLAGSHOPPERE

JOACHIM HAUER

NSF HOPP TOPPIDRETTSSATSING
LANDSLAGSTRENERNE GIR VÅRE HOPPERE TETT OGGOD OPPFØLGING BÅDE  
I SESONGFORBEREDELSENE OG GJENNOM KONKURRANSESESONGEN

Følgende Kollenhoppere er denne sesongen med i Norges Skiforbunds toppidrettssatsing:  
Hauer, Hilde, Granerud, Haukedal og Lindvik. De følger samling- og konkurranse opplegget  
der under ledelse av landslagstrenerne Thomas Lobben og Henning Stensrud.  
Og på jentesiden har Anniken Mork hospitantstatus og skal være med på noen utvalgte samlinger.  
I den daglige treningen hjemme følges de opp av vår sportslige leder Yngve Ludvigsen,  
som også er sportssjef ved hopp- og kombinertlinjen på Wang Toppidrett i Oslo.

Vi ønsker våre landslagshoppere lykke til i jakten på gode prestasjoner,  
og heder og ære på den internasjonale arena.

TOM HILDE

HALVOR GRANERUD MARIUS LINDVIK

RICHARD HAUKEDAL ANNIKEN MORK
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TITTELNSF KOMBINERT

Fra aldersbestemte klasser gjennom Kombitreff og opp til eliten 
som kjemper om seire i verdenscup jobbes det med en rød 
tråd i kombinert-Norge. Alle med sine ansvarsområder for å 

sikre utvikling og fremdrift.
 Kombinert har de siste årene styrket de tre kraftsentrene (team-

ene) i Norge med Kollenhopp, NTG og GST. I disse gruppene har 
kombinert alt fra elitelandslagutøvere til første års-juniorer. Dette 
har vært et bevisst valg for å styrke den daglige treningen, og leg-
ge grunnlaget for en treningshverdag med kompetente trenere og 
god matching for alle.

 Jentene er på full fart inn i kombinertsporten, og er allerede en 
del av fundamentet i kombinert-Norge. De første jentene startet 
på Heimdal VGS og GST denne høsten, og flere kommer til. To 
trenere er engasjert for å følge utviklingen mot historiens første se-
nior-VM i kombinert for kvinner i 2021, Jo Morten Hagen og Øivind 
Strøm. I tillegg er Linda Svendsrud engasjert for å koordinere jen-
tesatsingen i Norge og kontakten med FIS i utviklingen av idretten.
 
SAMARBEID MELLOM ELITELAG OG TEAM
 Det har i løpet av det siste året blitt lagt ned en stor jobb for 
sikre kompetanseflyt mellom elitelag og teamene, samt for å tette 
gapet mellom elitelag og team. Det legges nå opp til at trenere på 
elitelag og teamtrenere møtes for faglig diskusjon om kombinerts 
filosofi knyttet til utviklingen av utøvere.
 
TEAM BEIJING 2022
I forlengelsene av ønsket om å tette gapet mellom elitelaget og 
teamene ble det i sommer tatt ut en spisset gruppe av utøvere. 
Håvard Klemetsen og Ole Martin Storlien er engasjert 
som trenere og mentorer i denne satsingen.  Håvard 
har fersk erfaring knyttet til hva som skal til for å 
lykkes, og har stilt tøffe krav til utøverne i grup-
pa. Ole Martin vil i tillegg følge COC-laget 
gjennom vinteren. Denne gruppen vil være 
dynamisk frem mot Beijing i 2022.

REKRUTTERINGSANSVAR HOS TEAMENE
Kombinert gjennomfører flere årlige samlinger kalt Kombitreff, 
hvor utøvere i aldersbestemte klasser møtes til treningshelger og 
konkurranser. Det er et klart og tydelig fokus på stor aktivitet, allsi-
dighet og miljøbyggende arbeid. 

 I tråd med den økende satsingen på teamene blir det stilt større 
krav til den jobben teamene gjør nedover i systemet. Hvert team 
har ansvar for gjennomføring av nasjonalt treffpunkt for aldersbes-
temte klasser gjennom sommer, høst og vinter.

Kristian Hammer, Sportssjef

KOMBINERTMODELLEN
 

FUNDAMENTET I KOMBINERT-NORGE
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NSF KOMBINERTNSF KOMBINERT

Landslagstrener Peder Sandell forteller her hvilke endringer 
som er gjort denne sesongen:
«Vi hatt fokus på lengre samlinger i utlandet (2-4 uker) med 

tettere og tøffere oppfølging. Alle utøverne på A-laget har i ut-
gangspunktet hatt trenere og ledere tilgjengelig 24/7 på samling, 
men også i det daglige har oppfølgingen vært tettere. På samling 
har vi delt opp fokuset litt i to: først hopp fokus, deretter langrenns 
fokus. Dette har vi gjort for å sette enda bedre økt-sammensetning 
og et ønske om å prioritere tøffere i perioder for å skape et løft 
på spesifikke faktorer. Høydetrening har blitt bakt inn i mengde-
trening på samling i juni og oktober. Vi har prioritert trening frem-
for deltagelse i Sommer Grand Prix (SGP). Men vi deltok på siste 
SGP i slutten av september for å få en statussjekk i relativt god tid 
før sesongstart, dette for å ha muligheten til å gjøre eventuelle 
endringer. De lange samlingene på ca. 3 uker i juni, august og okto-
ber har vært en viktig faktor for å skape fokus på 24-timersutøve-
ren og lagbygging».

Og starten på denne sesongen kunne nesten ikke vært bedre. Og 
spesielt morsomt har det vært med vår egen Espen Andersen som 
har stått øverst på pallen i World Cup for første gang og virkelig 
vist solid nivå både i hoppbakken og sporet. Og den norske laginn-
satsen har vært solid og god med flere utøvere med i toppen. Og 
så får vi se utover vinteren om ikke Jarl Riiber også melder seg på 
helt i verdenstoppen også denne sesongen. Holder han seg frisk og 
skadefri, så er nok mulighetene her veldig gode. Vi ønsker Espen, 
Jarl og hele kombinertgjengen lykke til konkurransene videre utover 
sesongen og i OL spesielt.

De norske kombinertgutta har startet denne vintersesongen på en strålende måte. Etter noe skuffende resultater 
totalt sett forrige sesong, ble det det foran denne sesongen gjort en del endringer i satsingen.

 

TETTERE OG TØFFERE OPPFØLGING

Alle utøverne på A-laget har 
i utgangspunktet hatt trenere 

og ledere tilgjengelig 
24/7 på samling. 

Med knall hopping og god fart i sporet ble det World Cup seier til Espen Andersen på Lillehammer, og han ble da 
selvsagt jublende glad for å kunne ha på seg den gule trøyen som leder av verdenscupen.

 

WORLD CUP SEIER OG GUL LEDERTRØYE

PEDER SANDELL,  
LANDSLAGSTRENER

JARL RIIBER

ESPEN ANDERSEN
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TRENERETRENERE

YNGVE LUDVIGSEN  
SPORTSLIG LEDER  
OG ELITE HOPP WANG

Som sportslig leder har Yngve hoved-
ansvaret for hele den sportslige satsingen 
i Kollenhopp. Denne sesongen er han også 
sportssjef på hopp- og kombinertlinjen ved 
Wang Toppidrett i Oslo. Han har ansvar for 
våre elitehoppere der, hvor han sammen med 
trener Rune Velta følger han opp hopperne 
både i den daglige treningen, på samlinger og 
på konkurranser. I tillegg er han engasjert av 
NSF hopp til å bidra i den daglige oppfølgin-
gen av  
utøverne i toppidrettssatsingen som hører til 
vår region.

MARIUS HUSE  
 ELITE HOPP 

Marius er trener for våre eldste  
elitehoppere som kombinerer satsingen med 
studier/jobb. I tillegg initiativtaker og med i 
arrangørstaben av trappeløpet KollenOpp.

CARLO BRÖMEL  
ELITE KOMBINERT

Carlo er inne i sitt andre år som hovedtrener 
for våre beste kombinertløpere. I tillegg har 
han treneransvaret under årets junior-VM. 
Derfor samarbeider han tett med  
landslagstrenerne i utarbeidelsen og 
gjennomføringen av det sportslige opplegget. 
Carlo deltar også ukentlig på treningene ved 
Wang Toppidrett i Oslo. I tillegg initiativtaker  
og med i arrangørstaben av trappeløpet 
KollenOpp.

KIM RENÉ ELVERUM SORSELL 
SPORTSLIG ANSVARLIG
UNGDOMSSATSING 

Tidligere landslagshopper «Kimmern» har også 
denne sesongen ansvar for hele den sportslige 
satsingen i aldersgruppen 12-16 år. Og som 
trener følger han i hovedsak der opp utøverne 
i aldersgruppen 15-16 år.
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TRENERETRENERE

RUNE VELTA 
ELITE HOPP

Tidligere mester fra VM i Falun har nå sin 
første sesong som trener på elite nivå.  
Han kombinerer dette med trenerstudier 
på Norges Idrettshøgskole i Oslo. Rune har 
sammen med Yngve Ludvigsen ansvar for 
Wang gruppen og er derfor med på  
treningene på dagtid der to ganger pr. uke.

ERLEND MUNKEBY 
– UNGDOMSSATSING

Erlend har vært trener for våre yngste utøvere 
(12-14 år) i mange år nå, og er fortsatt like 
entusiastisk i trenergjerningen. Etter hvert en 
skikkelig kontinuitetsbærer på trenersiden i 
Kollenhopp.

KLAUS OVLIEN ENGEN 
UNGDOMSSATSING  
OG ELITE HOPP

Klaus er med i trenergruppen i vår ungdoms-
satsing og følger i hovedsak der opp utøverne 
i aldersgruppen 15-16 år. Også Klaus er inne i sin 
første sesong som trener på elite nivå, da han 
bistår Marius Huse på utvalgte treninger,  
samlinger og konkurranser. I tillegg er han 
engasjert av NSF hopp som assistent trener i 
jenteprosjektet frem mot OL 2022.

ØIVIND GRØNN 
ELITE HOPP

Øivind bistår våre øvrige elitetrenere i det 
hopptekniske arbeidet, samt oppfølging av 
enkelte utøvere med ekstra hoppteknisk 
trening.



24   KO L L E N H O P P  2 0 1 8  KO L L E N H O P P  2 0 1 8    25

TRENERE

THOMAS WELLÉN 
UNGDOMSSATSING

Thomas er tidligere kombinertløper på elitenivå 
som sammen med Erlend følger opp våre yngste 
utøvere, og gir dem en god plattform for å 
kunne ta videre steg i idretten sin.

GRINI NÆRINGSPARK 12. POSTBOKS 35, 1332 ØSTERÅS. TELEFON:  67 16 20 20.

Vi støtter 
KOLLENHOPP
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ELITE KOMBINERTELTE KOMBINERT

KOMBINERT 2017/2018  
– THE NEXT GENERATION

Kollenhopp kombinert består i år av 10 utøvere og en hospitant 
som er på vei til å utvikle seg i ryggen av våre landslagsløpere Jarl 

Riiber og Espen Andersen. Altså den neste lovende generasjon. 

I fremtiden vil vi nok se flere av Kollenhopp sine utøvere i World 
Cup konkurranser. Konkurransen på juniorsiden om internasjona-
le representasjonsoppgaver er så høyt som aldri før og det blir 

spennende å se hvem som hever seg til toppnivå her. Simen og Ha-
rald ønsker å gripe sjansen og melde seg på i kampen om landslags-
plasser i sesongen 2018/2019. Tilbudet har også denne sesongen 
vært preget av gode samlinger med mye fokus i hoppbakken. I 
tillegg fikk kombinertgutta mulighet til å utvikle seg videre på to 
samlinger i utlandet.

HJEMMEBESØK HOS TRENER BRÖMEL
Det var på tide å få gjennomført en samling i selve hjembyen til 
treneren Carlo Brömel. 
Således reiste kombinert på slutten av sommerferiene til det le-
gendariske Oberhof & Vesser i Tyskland. Her ble det formet tyske 
kombinertutøver i verdenstoppen som Ronny Ackermann, Marko 
Baacken og Sebastian Haseney.
Gjengen bodde i den lokale Pensjon «Haus Am Rubelsberg» i den 
idylliske landsby Vesser, omtrent 20km fra Oberhof. En landsby 
med kun 160 beboere, masse skog, en fotballbane, mange kuer og 
verdens berømte Blaubeerfest (blåbær festival), som vi også fikk 
besøkt. En perfekt ramme for knall samling. 

Servering av middag ble gjort av mor Brömel, som serverte en 
haug med gode tyske spesialiteter. Og selvfølgelig kunne gutta 
ikke reise hjem igjen uten grillkveld og smakt på original Thüringer 
Bratwurst. Takk til WSV Schmiedefeld som organisert gode trans-
portmuligheter til bakken og rulleskiløypene. 

STØRST FOKUS PÅ HOPPINGEN
Fokuset var lagt i hoppbakken, men blandet med gode økter i mot-
bakkene og rulleskiløypene i Oberhof. Her ble utøverne godt for-
beredt på en lang høst full av trening og konkurranser. Simen Tiller 
vant den interne konkurranse på slutten av samlingen, selv om han 
hadde en liten tur i grøfta pga. en imot kommende bil. Han stakk 
av med seieren foran Jens Oftebro og Harald Riiber som fightet 
tøft mot Einar Oftebro. Sykkelturen langs den velkjente Rennsteig 
var ett velkomment avbrekk i det vanlige treningsarbeidet og viste 
noen ukjente styrker hos diverse utøvere. Så vellykket samling ble 
det at alle utøvere var enige om at dette MÅ gjennomføres også 
neste sommer.  

LÆRERIK TUR TIL SOMMER GRAND PRIX
Etter å ha vist godt nivå i konkurranser fikk Simen, Harald, Einar 
og Jens mulighet til å reise på Sommer Grand Prix i Tschagguns og 
Oberstdorf. Alle gutta viste gode takter i den treningsperioden rett 
før slik at man var klar for denne utfordringen. Jens startet spennen-
de ti dager med ett hopp på 103m på trening (bakkerekord 105m). 
Og dermed ble det oppmerksomhet rundt denne unge gjengen 
fra Norge som skulle vise sine ferdigheter og kvaliteter mot ver-
dens beste. Og gutta hadde gode prestasjoner både i hoppbakken 
og langrennssporet, men uten at noen denne gang klarte å sette 
sammen dette i en og samme konkurranse. Så derfor ble erfaringen 
at man er på veldig riktig vei i treningsopplegget og at det er fullt 
mulig å ta viktige og gode steg mot verdenstoppen om man fort-
setter å jobbe knallhardt med samme gode fokus videre.

Fornøyd gjeng på innholdsrik og god samling i Oberhof.
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ELITE KOMBINERT ELITE KOMBINERT

SIMEN TILLER

Gutten fra Moelv kom til Kollenhopp forrige sesong. Etter en tung 
sesongstart fikk han betalt på slutten av sesongen med deltakelse 
i World Cup i Oslo og Trondheim, og her viste han sitt potensial 
med god hopping.

En flyver på høyt nivå og hardtjobbende stå-på-utøver som 
innimellom ikke klarer å bremse seg. Dette er både hans styrke og 
svakhet. Råd til Simen fra trener Carlo er følgende: ta deg noen 
fridager Simen, slik at du bedre kan utvikle ditt høye potensial. 
Simen er med i Norges Skiforbunds prosjekt Beijing 2022.

UTØVERE KOLLENHOPP KOMBINERT

HARALD JOHNAS RIIBER

Gutten fra Moelv kom til Kollenhopp forrige sesong. Etter en tung 
sesongstart fikk han betalt på slutten av sesongen med deltakelse 
i World Cup i Oslo og Trondheim, og her viste han sitt potensial 
med god hopping.

En flyver på høyt nivå og hardtjobbende stå-på-utøver som 
innimellom ikke klarer å bremse seg. Dette er både hans styrke og 
svakhet. Råd til Simen fra trener Carlo er følgende: ta deg noen 
fridager Simen, slik at du bedre kan utvikle ditt høye potensial. 
Simen er med i Norges Skiforbunds prosjekt Beijing 2022.

EINAR LURÅS OFTEBRO

Junior VM, Ungdoms OL, COC og Sommer Grand Prix; alt dette 
er konkurranse Einar har smakt på internasjonalt og han er gira på 
enda mer. Nå kombinerer han satsingen med studier og skaffer 
seg kunnskap på Norges Idrettshøgskole og er klar til å ta de neste 
stegene. En sommer med god kontinuitet i jobbingen og masse 
kvalitet gjør han klar til en spennende siste som junior. Junior VM i 
Kandersteg (SUI) skal være høydepunkt og være grunnlag for vide-
re oppgaver på enda høyere nivå internasjonalt. Også Einar med i 
NSF´s prosjekt Beijing 2022.

VIKTOR STEEN ERIKSEN

Flyveekorn Viks. Kun noen få kombinertutøvere i Norge klarer 
nok å konkurrere med Viktor på spenst. Han hopper på testene 
utrolige 59cm høyt. Og hvis han får de egenskapene overført i 
bakken, kombinert med sine gode egenskaper for flyving skal det 
bli vanskelig å slå han i hoppbakken. Så vente vi bare at han skal 
finne langrennsformen i fremtiden som han har vist i ungdoms-
årene. Skjer det så er det bare å glede seg. Ellers så er det nok han 
som sørger for de fleste situasjoner da man må krøke seg sammen 
av latter. Videre anbefaler vi å følge han på Strava. #reklame

JENS CHRISTIAN LURÅS OFTEBRO

The silent hunter. Jens har så langt hatt en knallsterk sesong. Etter 
veldig gode prestasjoner under Oslo Skishow og NC i Trondheim 
ble han vurdert som sterk nok til å prøve seg med gutta på høyest 
nivå i Sommer Grand Prix i Tschagguns (AUT) & Oberstdorf (GER). 
Selv om det ikke gikk helt som ønsket i hoppbakken reiste han 
hjem med sine første SGP-poeng. I følge trener Carlo viste han 
her innimellom litt for offensiv skihopping og absolutt skremmende 
offensive rulleskirenn. Han er en veldig spennende utøver som kan 
være utrolig sterk på begge deler. Men det vil nok svinge også for 
han og derfor er hovedmål klart - Junior VM i Sveits.
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ELITE KOMBINERTELITE KOMBINERT

JAKOB SÆTHRE

Mr. Supersprint. I halvfinalen under sommerens supersprint ble 
han bare slått av selve treningskompis Harald Riiber. Med sine 
gode spurtegenskaper og stilkarakteren 20 i langrennssporet  
(i følge trener Carlo) er langrenns-delen allerede godt på plass. 
Utviklingen de siste to år i hoppbakken har vært god, men også 
litt berg og dalbane. Her hjelper kun som vanlig lang, tålmodig og 
fokusert jobbing. Videre er han kjent for sin gode taktikk i langrenn 
(#trekkspillgåing) til frustrasjon for øvrige utøvere.  
Videre anbefaler vi å følge han på Strava.

LUDVIK BRAATHEN

Mountaingoat aka Pudderludde. Ludvik presterer til vanlig veldig 
balanserte presentasjoner mellom hopp og langrenn. Offensiv 
«fighter» i langrenn og «punsj» på hoppkanten gjør han til en farlig 
utøver i enhver situasjon. Han fikk i sin første sesong som junior 
allerede en del opplevelser og erfaringer i COC. Videre så venter 
vi på hans gjennomslag på diverse FIFA turneringer. Ved siden av 
kombinert går det rykter om at han er en lidenskapelig Randonee 
entusiast og vindsurfer. 

JØRGEN STRØM

Arven til Klemetsen og solguden fra Alta. Jørgen sørget for en 
knallavslutning i karrieren til selve Håvard Klemetsen med en  
fantastisk presentasjon i Norges Mesterskap i Trondheim i  
Lagsprint med en sterkt 5. plass. På samling i Oberhof har han vist 
takter som syklist men pga. dårlig taktisk vurdering falt han langt 
bak gruppen rett før mål og kunne dermed ikke prege avslutning 
av dette renn - #revansje2018. Vi håper å se Jørgen kommende 
sesong sterkt i bakken og at han tar steg videre i langrenn  
«step by step». Tålmodighet og kontinuitet vil betale seg sterkt.

MARIUS SOLVIK

Langrennsballettdiva fra Haslum. Marius startet med skihopping 
for kun tre år siden. I utgangspunktet kommer han fra langrenn, 
men valgte å starte som kombinertløper for fullt på Wang 
Toppidrett i år. Han oppleves som en rolig og beskjeden kar, men 
utfordrer man han så kommer råskinnet ut. På samling i Planica 
overrasket han sterkt med debut i storbakken og ny personlig  
bestenotering med 123m. I langrenn går han så grasiøst at selv 
Martin Johnsrud Sundby ville blitt imponert. Det blir spennende  
å følge Marius og hans utvikling de neste årene.

SEBASTIAN ØSTVOLD

Hospitanten. Sebastian har vært med oss som hospitant på diver-
se treninger og samlinger. Vi håper alle sammen at han velger å bli 
kombinertløper siden han er en tøff skihopper, teknisk god skilø-
per og har den arbeidsviljen som trengs for å lykkes i kombinert. 
Neste år velger han forhåpentlig å bli med på Wang Toppidrett og 
dermed utvide vår treningsgruppe. 

KASPER MOEN FLATLA

Kongen av is-spor. Kasper har en knallsterk forrige sesong bak 
seg. Han kvalifiserte seg til Junior VM og klarte å holde sitt nivå 
på nasjonalt høyt nivå gjennom hele sesongen. Sommersesongen 
har vært som vanlig litt preget av opp og nedturer, men han har 
klart å holde fokus enkelt og hatt is i magen. Så fort is-sporet i 
Midtstubakken var klart begynte han straks å vise veldig gode 
takter i bakken igjen. Det blir spennende å se om han klare å heve 
seg i den tøffe konkurransen mot Junior VM igjen.



32   KO L L E N H O P P  2 0 1 8  KO L L E N H O P P  2 0 1 8    33

TITTELELITE KOMBINERT

Når det snakkes om allsidighet i idretten er Jens Oftebro nok 
en av de beste forbilder. Jens har utviklet seg i ryggen av sto-
rebror Einar og steg for steg blitt en farlig intern konkurrent 

i familien. Lillebror er ikke bare lenger lillebror som skal lære. Han 
er bevisst og jobber hardt og konstant på alle områder og bruker 
storebror som godt forbilde. Største våpen til Jens er hans innerste 
vilje til å konkurrere og gi alt han har til enhver tid. Uansett oppgave 
tar han utfordringen og prøver så hardt han klarer å komme ut som 
vinner. Hverdagen med kombinasjonen hardt satsende kombiner-
tutøver og elev på Wang Toppidrett har han mestret suverent. 

DELTAGELSE I SOMMER GRAND PRIX
Med gode prestasjoner i nasjonale konkurranser kvalifisert han seg 
sommeren 2017 både til COC-renn og Sommer Grand Prix hvor han 
fikk konkurrere mot verdens beste kombinertløpere. Og Jens er på 
god vei til å fortsette sin vei mot toppen. Styrkene til Jens ligger 
i jevnt god kapasitet i alle deler av idretten og det er vanskelig å 
finne noe svake sider ved denne utøveren. Men selvsagt har han 
fortsatt stort utviklingspotensial. Og det er interessant når han alle-
rede presterer på så høyt nivå allerede i ung alder. 

MEDALJE I JUNIOR-VM ER MÅLET
Vinteren 2018 er junior-VM det store målet. Og her skal konkurran-
se dyret slippes løs i de sveitsiske alpene og kjempe mot plasserin-
ger helt i toppen. Og veien og blikket derfra er nok bare rettet mot 
verdenstoppen.

Så her er melding fra trener Carlo til våre landslagsutøvere Jarl 
Riiber og Espen Andersen:
«Fra trenerperspektiv vil jeg beskrive Jens som Stefan Kraft i 
hoppakken og Eric Frenzel i langrennssporet. Følg med, og se opp 
for Jens Oftebro»

JENS OFTEBRO
Hardtarbeidende, fokusert, konkurransesulten og stille jagende ulv fra Jardar IL.

Uansett oppgave tar han utfordringen
 og prøver så hardt han klarer 

å komme ut som vinner. 
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OPEL VIVARO

Som kombinertlandslaget har også Kollenhopp inngått avtale med Auto Plan AS ad. transportløsning. Kollenhopp har nå to 9-setere Opel 
Vivaro som brukes av elite hopp og kombinert på reise til samlinger og konkurranser rundt omkring i Norge. Dette bidrar til effektive og 
gode reiseopplegg i meget praktiske, komfortable og trafikksikre biler. Og det er vi veldig fornøyd med.

EN TING ER IHVERTFALL SIKKERT - OPEL VIVARO

onVisit Besøkssystem 
Enkelt. 

Sikkert. 

Profesjonelt. 

Vil du vite mer om Norges ledende 
besøksregistrering? 

www.onvisit.no / info@adaptive.no / +47 99563636 

HESTENGEN SPORT befinner seg i Spydeberg,  
ca. 4 mil fra Oslo

Vi importerer og selger hopputstyr, har lang  
erfaring, høy kompetanse og det største utvalget 
av hopputstyr i Europa.

• SKI
• STØVLER
• BINDINGER
• HJELMER/BRILLER
• DRESSER/TRIKOTER
• HANSKER
• SMØRING/PREPPING

HESTENGEN          SPORT
Tlf. 69 83 70 43 www.hestengensport.no

VI HAR «ALT» I 
HOPPUTSTYR

VI ØNSKER KOMBINERTUTØVERE OG HOPPERE EN GOD SESONG!
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ELITE HOPPELITE HOPP

KOLLLENHOPP ELITE. 
I Kollenhopp Elite har vi nå en stor og flott gruppe som har det 
utrolig moro sammen, noe som bidrar til at vi har et godt og seriøst 
treningsmiljø. Med rutinerte Jørgen Madsen i spissen teller gruppen 
totalt 10 personer som trener beinhard for å bli gode skihoppere. 
De fleste bruker tiden sin godt ved siden av all treningsarbeidet 
som legges ned. Samtlige studerer på diverse høyskoler og univer-
siteter i Oslo-området eller har en jobb ved siden av. Det er viktig å 
ha noe ved siden av når man prøver å nå verdenstoppen i en idrett. 
Da har man både noe man kan koble av med og fokusere på hvis 
hoppinga ikke går helt på skinner, og i tillegg at man kan skape seg 
en solid fremtid etter karriereslutt. Vi er veldig stolte av at utøver-
ne prioriterer smart mot å nå målene sine. 

JENTER PÅ VEI MOT TOPPEN
Det spesielt hyggelige av året er at vi nå har fått opp to sterke 
jenter inn i gruppen. Både Anniken Mork og Anna Odine Strøm har 
vært fine tilskudd til treningsmiljøet vårt. De to er uten tvil de mest 
meritterte utøverne i gruppa med flere World-cup starter og del-
tagelse i diverse store internasjonale mesterskap. Det store målet 
til disse to denne sesongen er selvfølgelig å komme til OL i Pyeon-
gchang i februar. Det er et trangt nåløyet å komme seg dit, men vi 
vet at begge to har potensiale til å klare det. Ved å bli utfordret av 
gutta og at vi lærer av hverandre, ser vi at kvaliteten på treningene 

har blitt høyere og høyere. Det blir spennende å følge utviklingen 
til våre to jenter som virkelig har funnet seg til rette i elitegruppen.
I tillegg har vi fått inn to utøvere i Bendik Hulløen og siste-års juni-
oren Carl Henning Lippestad. Disse to har også bidratt til at kvali-
teten på treningene har kommet enda noen hakk opp. Bendik med 
sitt smittende humør og lure smil, og Carl Henning med sin bein-
harde seriøse jobbing og trøkk på treningene.

GODE INTERNASJONALE RESULTATER I STARTEN  
PÅ VINTERSESONGEN
Anna Odine Strøm har deltatt i flere World Cup renn i starten av 
sesongen og stabilisert hoppingen sin på bra World cup nivå. Hun 
har vært i finaleomgangen i omtrent alle renn og virkelig vist at 
hun har tatt store steg allerede. Og så langt er 15. plass i World 
Cup i Sapporo (Japan) hennes beste resultat. Og Sondre Ringen 
har startet sesongen som en rakett. Med seier i Norgescup i Høy-
dalsmo, seier i Fis-cup i Notodden og 6. plass i Continentalcup i 
Engelberg (Sveits) så har han vist både høy kvalitet og høy stabilitet i 
hoppingen. Og 2018 ble innledet med knallsterk hopping, og Sondre 
sikret seg dermed sine første pallplasser med 3. plass i COC-rennet i 
Tittisee-Neustadt (Tyskland), og med 2. plass i Sapporo.

Dette lover meget godt for sesongen og vi gleder oss stort til 
vinteren og håper på mange gode opplevelser i bakken for samtlige.

SIKTER MOT TOPPEN  BÅDE  
NASJONALT OG INTERNASJONALT

Anna Odine Strøm og Anniken Mork (øverst)  
har sterke ambisjoner om lange svev denne sessongen.

Sondre Ringen, Matias Braathen og Super Coach Marius Huse.
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MATIAS BRAATHEN

Matias Braathen kom inn igjen i elitegruppen etter et år på NSFs 
toppidrettssatsing forrige sesong. Han er en av de mest hardtar-
beidende og detaljorienterte utøverne vi har. Hvis noen tekniske 
ting faller på plass har Matias utrolig mye god hopping i seg, som 
han også har bevist mange ganger tidligere. Han kommer til å være 
med å prege eliteklassen og kjempe om internasjonal deltagelse 
denne sesongen. Det er bare snakk om et tidsspørsmål før det 
virkelig løsner for denne unge herremannen.

SONDRE RINGEN

Sondre avsluttet sesongen i fjor, sammen med Oscar, med gode 
resultater i COC-rennet i Zakopane og fulgte opp i starten av 
denne sesongen i COC-trippelen. Han er eneste utøver som har 
en gjeng med polske supportere, som selv treneren hørte fra 
trenertribunen i Wisla. Sondre har en lysende karriere foran seg, 
og man skal ikke bli overrasket over at han er å se i World-cuprenn 
i nærmeste fremtid. 

ANNIKEN MORK

Anniken Mork er en superwoman. Hun er snart ferdigutdannet 
veterinær samtidig som hun er en av de utøverne som satser mest 
seriøst på å bli en av verdens beste skihoppere. Hun er en av de 
jentene som er klart best på fysiske tester og kommer snart til å 
få sitt endelige gjennombrudd i World cupen. Årets store mål er 
å komme seg til OL i Pyeongchang og hun er på god vei til å klare 
det.

ANNA ODINE STRØM

Anna har nettopp avsluttet videregående på Wang og begynt å 
studere Idrettsvitenskap ved Norges Idrettshøyskole. Hun har et 
stort potensiale i hoppbakken og har tidvis vist at det bor mye 
skihopping i henne, og det er da ikke rart hun allerede har 14 
World Cup starter under beltet. Med sitt nordnorske tempera-
ment har hun virkelig funnet sin plass i Elitegruppen i Kollenhopp. 
Sesongen i år byr på mange store muligheter for Anna, og det er 
bare å følge henne videre i veien mot verdenstoppen. 

UTØVERE ELITE HOPP

CARL HENNING LIPPESTAD

Carl Henning er nettopp ferdig på videregående og går på en ny 
sesong full av motivasjon og stå på vilje. Dette har gitt umiddel-
bare resultater og han er bedre forberedt enn noensinne. Hans 
store mål for sesongen er å komme seg til Junior-VM og komme 
hjem med sterke resultater derifra. Så lenge yndlingslaget Milan 
vinner møter CH glad og lykkelig på trening. Uheldigvis er ikke 
Milan et lag som vinner alle kampene. 
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MICHAEL BERG

Michael er som en hospitant å regne i denne gruppen. Han satser 
ikke så veldig hardt på skihoppingen, men hopper allikevel en 
del og har det gøy med det. Han er for tiden lærling i bedrift i 
rørleggerfaget og har derfor ikke så mye tid til skihopping. Når 
han nå etter hvert får lappen og kan kjøre selv til hoppbakken, så 
er planen å få til mye mere skihopping. Og da er det lange hopp i 
Holmenkollen som gjelder denne sesongen

JØRGEN MADSEN

Gruppas mest erfarne utøver med sine 23 år. Man hører alltid at 
Madsen kommer til bakken før man ser han, fordi han dundrer 
rockemusikk på høyeste volum fra den lille bilen sin. Jølle har vir-
kelig stabilisert seg som en av våre beste utøvere i eliteklassen og 
vist hopping på godt nivå over en lengre periode nå. Jølles store 
drøm om å hoppe over 200 meter på ski kommer fort til å bli en 
realitet denne sesongen, og det er bare å glede seg til Vikersund.

 

BENDIK NETLAND HULLØEN

Bendik er vår eneste sørlending og kom til oss før denne sesongen 
i forbindelsen med at han har startet å studere i Oslo. Med sin 
imponerende pers på 212 meter er det ikke så mange i Kollenhopp 
som kan matche, faktisk kun Sondre i elitegruppen per dags dato. 
Bendik er tilbake for fullt etter en sesong med sykdom og er 
supermotivert for å vise seg frem til vinteren. 

 

CHRISTIAN INNGJERDINGEN

Med et dobbelt statsborgerskap er Christian vår eneste svenske 
i teamet. Han var med i VM i Falun i 2015 og har store ambisjoner 
for sin karriere. Dessverre har de siste to årene vært preget av mye 
skader og det har gjort til at han enda ikke har fått ut sitt store 
potensiale i hoppbakken. En dedikert og seriøs utøver som vi har 
sto tro på fremover, så lenge han holder seg skadefri.
 

OSCAR WESTRHEIM

Oscar blomstret virkelig forrige sesong sesong med gode re-
sultater fra COC i Zakopane. Med sitt store glis, lange kropp og 
utrolig nøyaktig treningsarbeid, bidrar han med å vise vei for alle 
i elitegruppen. Sommeren 2017 tok han karriere beste med en 17. 
plass i COC-rennet i Frenstat, Tyskland. Han har store ambisjoner i 
hoppbakken og en meget spennende utøver.  
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21 år gamle Bendik Hulløen kom til oss fra Lillehammer før 
årets sesong. Han har bosatt seg mitt i Oslo og beviser at 
toppidrettsutøvere absolutt kan være produktive ved at 

han studerer Maskin-Ingeniør ved Høyskolen i Oslo ved siden av. 
De dagene det er trening er han 100 % fokusert på skihopping og 
når han studerer er det fagene som får hans fulle oppmerksomhet. 
«Det er viktig for meg», smiler den blide sørlendingen. 

NÅ BYGUTT OG KOLLENHOPPUTØVER
Bendik er veldig fornøyd med å bli en del av elitegruppen i Kollen-
hopp. «Det tok ikke lang tid før jeg var fornøyd med valget mitt. 
Jeg har blitt tatt imot godt av både trenere og utøvere. Jeg har stor 
tro på at jeg, i samarbeid med trenerne i Kollenhopp, kan ta store 
steg i hoppbakken i år», sier Bendik. Hans store mål for sesongen er 
å er å stabilisere hoppingen på et høyt nivå hvor han er i toppen av 
A-klassen, og videre kanskje rykke opp i Eliteklassen i løpet av vinte-
ren. Bendik ser at det er viktig å tenke langsiktig etter fjorårets se-
song med sykdommen som ødela. Både Bendik og vi gleder oss til 
fortsettelsen med mange lange svev som medlem av Kollenhopp. 

BENDIK HULLØEN

Jeg har stor tro på at jeg,
 i samarbeid med trenerne i Kollenhopp, 

kan ta store steg i hoppbakken i år 
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UTØVERE ELITE HOPP – JUNIOR

JENS GAARDER

Jens går nå sitt andre år på Wang. Hadde et fantastisk første år 
hvor han hoppet seg opp i eliteklassen. Har vokst mye og vært 
skadet i år, men er på full fart tilbake. Vi har stor tro på at dette 
blir bra når ting stabiliserer seg, og humøret er på topp. Flott 
utøver med temperament. 
 

FREDRIK VILLUMSTAD

Grubleren vår med stor fysisk kapasitet. Fredrik grubler mye på 
hvordan ting egentlig henger sammen, og er veldig nysgjerrig og 
ambisiøs. Hopper flott på ski, og har masse flotte resultater. Han 
har fått prøve seg internasjonalt og var Norges bestemann i fjorår-
ets Junior VM. Vi tror Fredrik vil nå langt med sin proffe holdning 
og treningsiver. 

CHRISTIAN RØSTE SOLBERG

Christian er en spennende utøver som har alt som skal til. Har 
trøblet litt etter å ha vokst mye siste år, men av til viser han frem 
solide hopp. Klarer Christian å holde på og stå i det, vil han kunne 
oppnå akkurat det han ønsker. Ambisiøs gutt som bidrar med 
positiv energi og profesjonalitet. 

KRISTOFFER SUNNDAL

Stort talent med stor treningsiver, og veldig spennende utøver. 
Har nok fått merke overgangen til ny treningshverdag på Wang, 
litt mer enn han selv ønsket. Hopper til tider godt på ski, og vil 
prestere godt når han blir vant til hverdagen og ting stabiliserer 
seg. Med litt tålmodighet blir dette meget bra.

BENJAMIN ØSTVOLD

Treningsnarkomanen vår sammen med Sundal. Benjamin har et 
stort ønske om å bli ordentlig god, og det kan til tider være litt 
vanskelig når tålmodighet av og til er det som skal til. Det kan nok 
ta lenger tid enn han selv ønsker, men med like stor iver over lang 
tid har han gode muligheter for å lykkes.

ALEKSANDER JUAN CARLOS LARSEN

Aleksander kom til oss denne sesongen, og viser seg å være en 
gutt med stor iver, pågangsmot og godt humør. Aleksander har 
mye å lære, men viser stor fremgang både fysisk og i bakken. Her 
er det bare å være tålmodig og jobbe hardt, så vil han hoppe godt 
på ski. 

MARIUS ASS HAST

Marius er en liten luring med stor sans for humor og er egentlig 
mye bedre enn han tror selv. Har utviklet seg veldig det siste året, 
og er i ferd med å skjønne hva som må til for å prestere godt i 
bakken. Spennende kar som vi tror vil nå langt når hverdagen blir 
stabil og god.
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THEA SOFIE KLEVEN

Thea er ei jente med glimt i øyet og alltid en latter på lur. Talent-
full jente som er portrettert i egen artikkel. 

OLAV PRESTEGÅRD

Olav er flyveren vår. Olav viser stor iver etter å lære og har mange 
av de grunnleggende ferdigheter på plass i forhold teknikk. Når 
Olav får på plass det fysiske, så vil forutsetningene for gode pre-
stasjoner absolutt være tilstede. 

SANDER VOSSAN ERIKSEN

Sander kommer fra Bækkelaget, en klubb med gode tradisjoner i 
hoppbakken. Sander er en stille og rolig gutt med stort potensial. 
Både teknisk og fysisk er han i fin utvikling og han viser til tider 
allerede hopping av god klasse. 

SIMEN MEEN HAUGENG

Simen er vår susebukk, som kan finne på hva som helst i bakken. 
Morsom og veldig positiv gutt som har mye talent i seg. Viser til 
tider gode skihopp, men er fortsatt noe ustabil i prestasjonene. I 
den videre treningsprosessen er således større stabilitet ett viktig 
fokus. 

OSLO

WANG TOPPIDRETTS TILBUD
Toppidrettsgymnas med studiespesialiserende utdanningsprogram med 
programområdene realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
Muligheter for full fordypning som gir spesiell studiekompetanse.  
Hopp og kombinert er to sentrale idretter i vårt toppidrettstilbud.

PÅ WANG TOPPIDRETT FÅR DU
• Tett oppfølging i samarbeid med Kollenhopp
• Trening med flere av Norges beste trenere
• Lærere med toppidrettsforståelse
• Trening i verdens mest kjente skianlegg!

HUSK SØKNADSFRIST 1. MARS!

For spørsmål om Wang Toppidrett: Kristian Gilberg Toppidrettssjef 
+47 976 50 244 www.wang.no

WANG TOPPIDRETT OG KOLLENHOPP I TETT SAMARBEID  
FOR UTVIKLING AV SKIHOPPERE OG KOMBINERTUTØVERE  
PÅ VEIEN TIL VERDENSTOPPEN
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KRISTOFFER ERIKSEN SUNDAL

Kristoffer (16) er første års junior og har allerede kvalifisert seg 
for hopping på øverste nivå i nasjonale konkurranser, altså 
eliteklassen. Og han har også prestert godt i konkurransene 

i innledningen på denne sesongen, med en femteplass i Norges-
cuprennet på Høydalsmo før jul. Det er meget sterkt. Hoppingen 
hans er faktisk allerede på stabilt bra nivå både når det gjelder po-
sisjonering, kjøring i tilløpet, tråkk på kanten og ikke minst i flyve-
fasen. Og gode nedslag setter han også, så stilkarakterene blir da 
også som oftest gode. Og da har du virkelig ett godt grunnlag for 
videre utvikling og gode prestasjoner, både i 2018 og frem mot et 
OL i 2022 som blinker der fremme i horisonten.

Les mer på obos.no/blimedlem

OBOS
-medlemmer 
opplever mer 

for mindre!

Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du skal kjøpe egen bolig.  
Du får også en rekke fordeler alle de årene du ikke benytter deg av forkjøpsretten.

•  Inntil 50 % rabatt på bolig- og kulturtilbud
•  Svært gode betingelser på lån, sparing og forsikring
•  Forkjøpsrett til ca. 90 000 nye og brukte OBOS-boliger

Fordeler hele livet

Har allerede kvalifisert seg for 
hopping på øverste nivå i 

eliteklassen. 



50   KO L L E N H O P P  2 0 1 8  KO L L E N H O P P  2 0 1 8    51

ELITE HOPPELITE HOPP

Thea er ei veldig spennende ung dame på full fart inn i inter-
nasjonal hopping. Thea kom til oss etter forrige sesong, og 
begynte i 2. klasse på Wang Toppidrett i Oslo. I alt trenings-

arbeid følges hun opp av trenerne Yngve Ludvigsen og Rune Velta. 
I tillegg er Thea med på NSF sin satsning prosjekt 2022 for jenter, 

hvor Line Jahr er hovedtrener og Klaus Ovlien Engen er assistent. 
Thea var godt kjent for oss før hun startet i Kollenhopp, og vi visste 
om hennes kapasitet etter gode resultater tidligere i COC. Thea 
har også representert Norge i Junior VM. Og vi ser det som veldig 
sannsynlig at hun også skal gjøre det i år, og sjansene for flere World 
Cup deltagelser er også store ut fra det nivå hun viser både i tre-
ningsarbeid og i selve hoppingen. 

HUMØRFYLT LAGSPILLER
Vi hadde fra før to jenter i Kollenhopp. Thea har sklidd godt inn i 
miljøet og har veldig god kjemi med de andre. Førsteinntrykket av 
Thea er at hun er veldig stille og rolig, men når du blir kjent med 
henne er hun ei jente med stor sans for humor og veldig blid. Og 
du hører henne stadig le litt i bakgrunn av de andre. Hun har tilført 
Kollenhopp mye, både sportslig og sosialt.

Thea har fortsatt sin fremgang gjennom pallplasseringer i COC 
denne sommeren, og har flott utvikling i bakken. De beste hoppene 
hun presterer holder høyt nivå, og det skal bli spennende å se hva 
det holder til når ting drar seg til. Thea, Annikken og Anna er alle 

tatt ut til å representere Norge under WC åpning for damer på 
Lillehammer sammen med Silje og Maren. Dette synes vi er veldig 
stas, at alle jentene i Kollenhopp er representert på høyeste nivå.

GODE INTERNASJONALE PRESTASJONER
Vi er sikker på at vi får masse glede av Thea fremover, og vi jobber 
hardt rundt henne hver dag for at hun skal få oppfylt drømmene 
sine. Holder Thea seg skadefri og får trent slik både hun og vi øn-
sker, kan hun oppnå særdeles gode internasjonale prestasjoner de 
kommende årene. Og det langsiktige mål er deltagelse i OL i 2022 
i Beijing, og i følge trenerne har de stor tro på gode prestasjoner i 
World Cup i årene som kommer frem mot dette hovedmålet.Vi øn-
sker Thea lykke til i den videre satsing på vei mot verdenstoppen.

THEA SOFIE KLEVEN

Sjansene for flere World Cup deltagelser  
er tore ut fra det nivå hun viser: 



Kollenhopp står som arrangør av en lang rekke arrangementer i 
løpet av en sesong, og det er særlig i Midtstubakken at mye 
skjer.

Sist vinter påtok Kollenhopp seg junior-NM i hopp og kombinert 
på én ukes varsel, da snømangel gjorde det umulig å arrangere i Mol-
de. Disse fem konkurransene ble gjennomført på en strålende måte, 
og Kollenhopp fikk prisen Årets arrangør av skiforbundet for dette!

I inneværende sesong har Kollenhopp tatt seg av det kombinerte 
hopprennet under Oslo Skishow på rulleski, vi har vært medarrangør 
av skiforbundets storsamling i Midtstulia, vi har gjennomført Norges-

cuprenn i Midtstubakken i august, rekruttcup i Midtstulia i septem-
ber, NM-hopp normalbakke (individuelt og lag) siste helgen i oktober 
(lagkonkurransen ble avlyst på grunn av vind). Og i november arran-
gerte Kollenhopp begge NM-hopprennene for kombinert.
I vinter er det flere arrangement. 21.januar er det «Jentenes og gutte-
nes Holmenkollrenn) i Midtstulia og så er det Norgescup i Holmen-
kollen 27-28.januar. NM i Holmenkollbakken går av stabelen 31.januar.
Og svært mange fra Kollenhoppsystemet er involvert i gjennomfø-
ringen av Holmenkollen Skifest og RAW AIR.
Svein Granerud, Arr.koordinator

KOLLENHOPP SOM ARRANGØR

NM MIDSTUBAKKEN

Pallen herrer: Kenneth Gangnes (sølv), Daniel Andre 
Tande (gull) og Halvor Granerud (bronse).

Pallen damer: Silje Opseth (sølv), Maren Lundby (gull) og 
Anna Odine Strøm (bronse)

Fornøyde og glade NM-gutter med to kommende stjerner  
i front.

ARRANGEMENT ARRANGEMENT
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NOK EN GANG EN STOR SUKSESS!
I 2017 var det tredje gangen Kollenhopp og Konica Minolta 
arrangerte dette trappeløpet, og det ble nok en gang et knirkefritt 
arrangement. Totalt 409 personer fullførte løpet lørdag 9. 
september, noe som er en stigning i deltakertall på over 30 % i 
forhold til 2016. KollenOpp er et trappeløp hvor man skal bestige 
to hoppbakker, både Midtstubakken og Holmenkollbakken 
med totalt 800 trappetrinn. Målgangen er helt på toppen av 
Holmenkollen, Norges desidert mest spektakulære målgang. Et løp 
som skiller seg kraftig ut fra mengden. 
 
NY LØYPEREKORD FOR KVINNER
Vi fikk i år en ny løyperekord for kvinner av Karoline Holsen Kyte på 
08:08. Den blir det vanskelig for noen og enhver å utfordre. En av de 
mest spesielle tingene som skjedde under årets løp var da Konica 
Minolta utfordret tidligere Kollenhopper og verdensrekordholder 
Bjørn Einar Romøren til å løpe, og da i ført fullt hopputstyr. Sammen 
med et par lovende skihoppere utgjorde de hopp-landslaget, hvor 
Bjørn Einar hadde siste etappe opp selveste Holmenkollen. Vi 
regner med at han satte mer pris på de gangene han fikk hoppe 
ned Holmenkollen.
 
KONICA MINOLTA
Konica Minolta har gjennom mange år vært en av hovedsamarbeids- 
partnerne til hopplandslaget og støtter hoppsporten på en 
utmerket måte. Vi er utrolig heldige som har de med på laget i 

KollenOpp, og de er en stor bidragsyter til at arrangementet er så 
bra som det er. Konica Minolta er blant markedslederne innenfor 
salg av nettverks- og programvareløsninger og printere/multi-
funksjonsmaskiner som tilbyr kopi, utskrift, skann og faks.

Markedssjef Rolf-Gunnar Solhaug forteller at Konica Minolta har 
vært mye til stede i både Midtstubakken og Holmenkollbakken. – 
Det føltes derfor som en naturlig forlengelse å sponse KollenOpp. 
Det er en annen type sportsarrangement enn hva vi er vant til å 
sponse, men det har likevel en tilknytning til kjente hoppmiljøer. Vi 
ønsker å bidra til at dette blir en folkefest og et stort årlig 
arrangement som i tillegg til å ha en bred publikumsappell, vil gi en 
grobunn til økt rekruttering innen hoppsporten», poengterer Solhaug. 

REKRUTTERING
Overskuddet fra KollenOpp går til rekrutteringsarbeid i klubben. 
Under selve løpsdagen er det mulighet for alle å låne hopputstyr 
og prøve skihopping i småbakkene i Midtstulia. I Midtstulia er det 
hoppbakker i alle størrelser og en unik mulighet for barn i alle aldre 
til å utfordre seg selv og  oppleve hvordan det er å hoppe på ski.  
 
KOLLENOPP 2018: LØRDAG 8.SEPTEMBER
Vi har satt dato for neste års arrangement til lørdag 8. september. 
Konseptet begynner å sette seg og vi ser frem til å jobbe for at 
årets arrangement blir enda bedre enn i fjor.

Se www.kollenopp.no for mer informasjon om løpet og om 
hvordan man melder seg på til løpet i 2018.

NÅR HEISEN ER UTE AV DRIFT

Det er ikke sikkert vi setter utfor her selv om kunden sier hopp! Men når 
det gjelder grafiske tjenester og visuell kommunikasjon strekker vi oss 
langt. Vi er et byrå med en spennende kompetanse miks innen grafisk 
design og finansiell kommunikasjon – med høy servicegrad. 

boltcommunication.no

Tak, nybygg og restaurering

TØMRER

SAMMEN LAGER 
VI SPOR  

SKITUREN BEGYNNER PÅ SKIFORENINGEN.NO
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AKSEL JOHANSEN RENNEMO (17)
EKSTREM STÅ-PÅ VILJE OG LOVENDE SKIHOPPER.

Kim Renè Elverum Sorsell har også denne sesongen hovedan-
svaret for våre utøvere i aldersgruppen 12-16 år. Tilbudet er 
også denne sesongen utvidet med ekstra trening på man-

dagskvelder med fokus på ressurstrening. Det overordnete mål her 
er å bidra til at utøverne er enda bedre rustet rent fysisk når de skal 
ta steget opp til junior og videre til elitenivå. «Kimmern» har med 
seg Klaus Ovlien Engen, Erlend Munkeby og Thomas Wellèn som 
trenere her. Ett sterkt trenerteam som bidrar til solid oppfølging 
og gode opplevelser for utøverne med god kompetanse og stor 
entusiasme i trenergjerningen.

KIM RENÉ FORTELLER FØLGENDE OM OPPLEGGET:
– Kollenhopp ungdomssatsning er et tilbud for skihoppere og kom-
binert utøvere i aldersgruppen 12-16 år. Det er barmarkstreninger, 
hopptreninger og langrenns treninger. Hovedfokuset på treningene 
er lek og moro, og vi ønsker at alle skal føle mestring i idretten 

sin. Vi tilbyr tre treninger i uka (to hopp og én fysisk), samt en del 
helge-samlinger. Vi prøver å delta på alle konkurransene som er i 
nærheten, i tillegg til Solan Gundersen og Hovedlandsrennet. 
Hvert år drar vi på en utenlands samling, neo som ofte er høy-
depunktet for mange av utøverne våre. I år var vi i Szczyrk i Po-
len. Dette var en meget bra samling. Utøverne fikk hoppet masse 
og det var mange som fikk ny personlig rekord. I tillegg hadde vi 
lag-konkurranser, X-factor og tester. Trenere, utøvere og foreldre 
opplevde alle at dette var en bra samling, både sportslig og sosialt.

UNGDOMSSATSINGEN

Mange nye personlige rekorder  
på samlingen i Szczyrk. 

SEBASTIAN FEVIK (16)
EN GLADGUTT SOM NÅ HAR BEGYNT Å  

«FLY SOM EN KONGE».

SEBASTIAN ØSTVOLD (16)
TOTNING SOM HOPPER LANGT OG GÅR FORT PÅ SKI. 

MÅLRETTET UTØVER.

ERLEND STORRUD RØSVIK (16)
TALENT SOM GIKK FRA K 10 TIL K 60 PÅ UNDER ETT ÅR!  

IVRIG OG SPENNENDE TYPE.

SINDRE ULVEN JØRGENSEN (16)
REFLEKTERT OG LOVENDE SKIHOPPER FRA ASKER. IVRIG,  
OG HAR OFTE HODET MELLOM SKIA RETT ETTER KANTEN.

ØYSTEIN TORSHOV (16)
GRUPPAS ALT MULIG MANN. SKIHOPPING, KOMBINERT, 

LANGRENN, FOTBALL, SVØMMING OG +++
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Tømmerholsveien 23, 2849 Kapp • Avdeling Oslo: Brobekkveien 80, 0582 Oslo • Tlf: 61 16 63 26 • geoplanost.no

PETTER HAUKELI ARNTZEN (16)
BEST SPENST I GRUPPA, OG HAR ALLTID EN  

KOMMENTAR PÅ LUR..

ADRIAN THON GUNDERSRUD (16)
GRUPPAS UKONSENTRERTE. VIMSER PÅ TRENING,  
MEN HAR EN FANTASTISK FEELING I HOPPBAKKEN. 

MARTIN TONBY OPSAHL (15)
IVRIG UTØVER SOM ENDELIG ER INNEHAVER AV  

FAMILIEREKORDEN.

NICOLAI ERIKSEN SUNDAL (15)
LOVENDE KAR SOM VIL OPP OG FRAM

JENS KVAMME (13)
HOPPER MED LIVET SOM INNSATS OG  

GÅR PÅ SKI SOM EI KULE.

ADRIAN AADALEN (15)
FRAMGANGSRIK ØSTFOLDING

FABIAN ØSTVOLD (13)
TALENTFULL FLYGER MED ET LANGT PERSPEKTIV.

MARCUS PIENE GRØNVOLD (13) 
EN UTØVER SOM VI MÅ JAGE HJEM FRA TRENING.

ARNT CHRISTENSEN (12)
SLEPEN TEKNIKKER.

TOBIAS ØSTVOLD (10)
LILLEBROR OG GRUPPAS MASKOT.
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UNGDOMSSATSING

HOPPSHOP
HOPPUTSTYR TIL UNGE UTØVERE

SNOW AT HOME

www.hoppshop.no / +47 917 86 634

Adrian er en liten og spretten gutt, 
som har begynt å hoppe veldig godt 
på ski. Adrian har få klare svakheter 

og hopper stabilt godt det meste av iden. 
Det er fordi Adrian har veldig riktige tanker 
rundt hoppingen og den grunnleggende 
basisen er meget god. Det er ganske impo-
nerende at Adrian i det hele tatt hopper på 
ski da han nesten ser kun 40 % på det ene 
øyet! 

KORTIDSHUKOMMELSE
Adrian har en tendens til å glemme veldig 
fort. Når trenerne spør hva han syntes om 
hoppet, er det veldig vanlig å få til svar «jeg 
husker ikke». Det har heldigvis endret seg i 
det siste, og Adrian har blitt mer selvsten-
dig og flink til å gi egen tilbakemelding. Det 
vil bli spennende å følge Adrian i vinter og 
de kommende år. 

HVORFOR BEGYNTE DU MED SKIHOPPING? 
Jeg begynte med skihopp fordi pappa dro meg med i 
bakken en dag for å se på andre som hoppa, og da prøvde 
jeg å hoppe å syntes det var gøy å fortsatte med det.

HVA ER DET BESTE MED Å VÆRE I KOLLENHOPP? 
Det beste med å være i Kollenhopp er at det er veldig 
mange flinke trenere og vi drar på forskjellige samlinger.

HVA ER MÅLSETNING FOR ÅRET? 
Målet er å komme på pallen i Hovedlandsrennet

HVA ER DRØMMEN I HOPPBAKKEN? 
Drømmen i hoppbakken er å vinne VM. Og ta mange lag-
konkurranse seiere. Og selvfølgelig å vinne RAW AIR.

FAVORITT HOPPBAKKE?
Jeg har flere favoritt hoppbakker, 
Folldal K70, Linderudkollen K70, Midtstua K95, Lilleham-
mer K90 og Polen(Szczyrk) K90

ADRIAN THON GUNDERSRUD (16)

Adrian har veldig riktige  
tanker rundt hoppingen og 

den grunnleggende basisen er 
meget god. 
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UNGDOMSSATSING

Arnt fra Hobøl er en av de yngste og 
er i sitt første år i Kollenhopp. Gutten 
har hatt en meget god progresjonen 

i sommer og høst og vi har tatt en prat med 
ham.
 

ARNT CHRISTENSEN (12)

HVORFOR KOLLENHOPP? 
Fordi jeg ønsker å utvikle meg og bli bedre skihopper. Kollenhopp har gode 
trenere og et fint anlegg. 

HVA ER DIN DRØM I HOPPBAKKEN?
Jeg drømmer om å sette verdensrekord, men denne sesongen håper jeg å 
komme på pallen i Solan Gundersen. 

HVA SYNES DU OM TRENERNE?
De er kule og snille. De er veldig flinke og gir meg masse gode råd.

NÅR OG HVOR BEGYNTE DU MED SKIHOPPING?
Jeg startet med skihopping når jeg var fire år. Vi var på skitur forbi hoppbak-
kene på Tomter og da fikk jeg prøve mitt første hopp. Siden har jeg vært i 
hoppbakken. Før jeg startet i Kollenhopp hoppet jeg for Tomter hoppteam 
og Hobøl IL.

Trenerne i Kollenhopp  
er kule! 
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KOLLENHOPP REKRUTT
Kollenhopp rekrutt er en spretten gjeng med barn i alderen 

6-12 år og representerer dermed Kollenhopps yngste utø-
vere. Anniken Mork har hovedansvaret for denne gruppen 

med ivrige jenter og gutter og tilbyr hopptrening i k10 og k20 i 
Midtstulia hver tirsdag kveld gjennom sesongen. På treningene 
er det fokus på lek og moro i hoppbakken og gjennom dette en 
naturlig tilnærming til hoppteknikk. 

Etter at plastbakkene stengte for sesongen i november, har vi 
hatt faste treninger inne på Readyhuset på onsdager mens vi ven-
tet på snøen. Der har fokuset vært lek, akrobatikk og hopptek-
nikk. Vi var også en tur innom en trampolinepark, der alle barna 
fikk utfordre seg selv på ulike plan.

Det er alltid god stemning og mye liv i bakken når Kollenhopp 
rekrutt har treninger. Og vi har bestandig rom for flere hoppglade 
barn. Hvis noen ønsker å starte å hoppe på ski eller å være med 
på en trening med Kollenhopp rekrutt er det bare å sende en mail 
til midtstulia@gmail.com. Da kan dere få låne utstyr og bli med og 
prøve skihopping.

SOMMERHOPPSKOLE – EN SUKSESS HVERT ÅR
Nok en gang har Kollenhopp rekrutt arrangert sommerhoppskole 
den siste uken i sommerferien. Dette er en morsom og spennen-
de uke for jenter og gutter i alderen 6-12 år som har lyst til å 
hoppe på ski. Her er det rom for alle, uansett ferdighetsnivå. Det 
er ingen krav til at man har prøvd skihopping tidligere. I år fikk 
Anniken eksperthjelp av Carl Henning Lippestad fra elitegruppen 
i hopp. Han var med hele uken, noe barna satte stor pris på. I 
tillegg var Jakob, Jens og Einar fra Kombinertgruppen med som 
instruktører deler av uken. Det var tydelig at de gjorde en svært 
god jobb med å utfordre og inspirere barna. Det var bare store 
smil å se i bakken hele uken. Mange av årets deltakere på som-
merhoppskolen var allerede medlemmer i Kollenhopp rekrutt, 
men det var også gledelig å se flere nye ansikter i hoppbakken. 
Det som var spesielt av året var at absolutt alle som var med på 
sommerhoppskolen nå er en del av miljøet i hoppbakken og er 
med på treninger sammen med Kollenhopp rekrutt. 

AKTIVITETSDAGER OG HOPPBURSDAGER
Kollenhopp har gjennom de siste årene arrangert en rekke ak-
tivitetsdager i de minste bakkene i Midtstulia. Her har barn (og 
voksne) i alle aldre vært innom og fått prøve skihopping. Flere 
langrenns klubber har kommet til anlegget og hatt en annerledes 
trening enn det de er vant med. I tillegg ser vi at hoppbursdager 
blir mer og mer populært. Her har barna utfordret seg selv, brutt 
grenser og selvfølgelig hatt det utrolig gøy. Det er også mange 
barn som har kommet tilbake til anlegget for å hoppe mer og 
blitt med på hopptreninger etter slike aktivitetsdager, noe som 
er svært gledelig.
 

Det er alltid god stemning og mye liv i 
bakken når Kollenhopp rekrutt  

har treninger. Og vi har bestandig  
rom for flere hoppglade barn. 
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INNOVASJON

FORSKNING www.oslo.works

2035

BÆREKRAFT G27BARKITEKTUR

HELSE BYLIV

Leiligheten ligger i fredfylte Loma Dos, nærmere bestemt i det velrenommerte anlegget «Monte Carrera», kun 5-10 minutters 
gange ned til Arguineguín sentrum. I nærområdet finnes det turstier (oppe i fjellene), diverse strender og alle tenkelige fasiliteter. 
Norsk dame i resepsjonen. Vakt 24 timer i døgnet. Bassengområde har et stort basseng i tillegg til et mindre barnebasseng. 
Begge er oppvarmet til ca. 30 grader. Terrassen er overbygd, noe som kan være herlig på varme, solfylte dager, mens hagen 
utenfor er åpen. Meget gode solforhold både på terrasse og i hagen.Det er 2 soverom, bad, kjøkken/stue og terrasse med 
gode solforhold. Aircondition i stue og på begge soverommene. Ellers finns internett, vaskemaskin/tørketrommel, hårføner, 
oppvaskmaskin, kjøleskap/fryseskap, stekeovn/koketopp med 4 plater og TV med norske kanaler.

Leilighet til leie på Gran Canaria

www.montecarrera.org
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Prosjektstyring og brannrådgivning i 
Norgestoppen!

Sjekk oss ut på www.fokusraad.no  

eller følg oss på Facebook

Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA 
Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA ble etablert 1. januar 2007, med kontorer i Oslo (Tjuvholmen) 

og Stavanger (Løkkeveien) og består i dag av 22 Advokater. 
Selskapet er et av de største og mest spesialiserte innen olje-, offshore- og shipping-industrien, 

og har som ambisjon å være landets ledende firma for disse bransjene.
 For nærmere informasjon vises til vår hjemmeside: www.kklaw.no

Våre ansatte arbeider hardt og målrettet 
for at Hjellnes Consult skal være faglig i 
tet innenfor våre tjenesteområder. På 
fritiden tenker vi mye på bygg, eiendom, 
anlegg, industri, infrastruktur, energi og 
miljø, men aller mest gleder vi oss over å 
bruke tid på helt andre ting. 
TTing vi brenner for!

Vi tror det gjør oss til bedre ingeniører!

- sammen designer vi fremtiden

		
TOTALLEVERANDØR	INNEN	

GASSDETEKSJON	
	

	
Portable	Gassmålere	

	
	
	
	
	
	
	

Stasjonære	Gassmålere	og	Sentraler	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
AJ	Gassdeteksjon	AS	
Postboks	135	
1851	Mysen	
	
Tlf	 69	84	64	70	
E-Post	 Post@ajg.no	
Web	 www.ajg.no	
	

www.gullvakten.no

GULL kjøpes -  Trygt, raskt & enkelt!

•  Ønsker du å rydde opp i skuffer og skap?
•  Vi kjøper gammelt gull og sølv.
•  Se www.gullvakten.no for mer info, eller ring
•  Ønsker du å levere personlig, 

ta kontakt for avtale. 

947 99 677
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S48 VANNINGSANLEGG AS

Nøkkelen til en vakker hage

Fra private hager til profesjonellt bruk som golf og fotball 
eller mange grøntområder benytter  Rain Bird vanningsprodukter 
rundt om i verden.  

Problemfritt
Takket være dette enkle og pålitelige systemet,  kommer dine 
grøntområder  til å vannes når du ønsker det, dag eller natt. 
AAutomatikken  ordner alt for deg og du kan bruke tiden på 
noe annet.

Spar penger
Med automatisk vanning kan du spare opptil  40% vann- og 
energikostnader.

Friskere planter 
Automatisk vanning sørger for å levere riktig mengde vann 
jevjevnt og systematisk, slik at plantene trives og holder seg friske.

    Benytt en profesjonell entreprenør  til å  installere 
        ditt automatiske vanningssystem

          S48 VANNINGSANLEGG AS
         Drengsrudbeken 10, 1383 Asker
           Tlf.: 66761777 Faks: 66901295
           post@s48.as  www.s48.as

Floratine
NORGE

...når resultatet er viktigst!

Kontakt oss i Floratine Norge AS:   
Gullfunnet 50, 1570 Dilling

Bogstad golfbane

Ullevaal stadion

www.floratine.no /FloratineNorge

- velg plengjødsel fra Floratine Norge!
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MASKINER FOR VEDLIKEHOLD 
AV ALLE DINE OVEFLATER.
Vi har en spesiell følelse for overflater. Det er kanskje ikke så rart, når vi har brukt mer

enn 30 år på produkter som gjør verden rundt oss litt vakrere. Vårt arbeid berører alt du

går på, og vi håndplukker maskiner som klipper, blåser, suger, feier, raker, vasker, freser

og rydder marken foran deg.

 Hako Ground & Garden AS er et nordisk konsern som eies av den tyske, multinasjonale 

industrigruppen Hako Holding GmbH & Co. KG. Som generalagent garanterer vi at alle 

varemerkene vi har ansvaret for holder høy kvalitet, med pålitelig service i nærheten av deg 

og forhandlere som kjenner maskinene fra innerst til ytterst.

 Velkommen!

Toro, Hako, Kioti  selges av Hako Ground & Garden AS, Lindebergvegen 5, Frogner. Tlf 22 90 77 60.    

 www.hako.no
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IDRETTENS LEGEVAKT
Akuttordning for idrettsskader. 

Betjenes av idrettslege og spesialister.

Åpningstid: 
Mandag til fredag kl 17:00-22:00

Kongsveien 104, Holtet

IDRETTENS

LEGEVAKT

Les mer om våre verdipapirfond på www.fondsfinans.no 
eller ring 23 11 30 50

- Aktiv
- Solid
- Frittstående
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Velkommen til oss!

VELKOMMEN TIL VÅR NYE  
FORD STORE I LILLESTRØM!

MARTIN NÆSS
Mob: 400 74 947

martin@rohneselmer.no 

MATO GRUBISIC
Mob: 932 84 994

mato@rohneselmer.no 

RUNE BIRKELY
Mob: 911 31 932

rune@rohneselmer.no

ØYVIND WESTLI
Mob: 997 49 923

ow@rohneselmer.no

Kontakt oss for en hyggelig bilprat!
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VI STREKKER OSS OGSÅ LENGST I VÅRT FAG

TLF: 23 13 12 00
AR KITE K TE R OG DESIGNE R E

Adelskalender
20 LENGSTE SVEV I KOLLENHOPP

GRUPPE N

JOHAN REMEN EVENSEN  246,5METER VIKERSUND

RUNE VELTA   243 METER VIKERSUND

JOACHIM HAUER  243 METER VIKERSUND

HALVOR GRANERUD  240 METER VIKERSUND

BJØRN EINAR ROMØREN  239 METER PLANICA

TOM HILDE   223,5 METER VIKERSUND 

MARIUS LINDVIK  220 METER VIKERSUND 

JON AARAAS   219 METER VIKERSUND

SONDRE RINGEN  219 METER VIKERSUND

LARS BYSTØL   217 METER PLANICA

RICHARD HAUKEDAL  213 METER VIKERSUND

LASSE OTTESEN   212 METER PLANICA

ESPEN BREDESEN  210 METER PLANICA

EIVIND HUGAAS   206,5 METER VIKERSUND

TOM AAGE AARNES  204 METER VIKERSUND

KIM RENÉ ELVERUM SORSELL 203,5 METER PLANICA

SIMEN GRIMSRUD       203 METER  VIKERSUND

ROGER HALVORSEN  198 METER  VIKERSUND

LARS FLATLA   198 METER  VIKERSUND

HANS PETTER BERGQUIST 197,5 METER VIKERSUND

BÅTGLEDE FOR 
ENHVER ANLEDNING

DEMONSTRASJONSBÅT 

selges nå kr. 300.000 
levert sjøsatt fra vinteropplag



MED «STORT OG SMÅTT» 2018
STYRET
Bente Braathen  Styremedlem
Christian Steen Eriksen Styremedlem
Roar Gaustad   Leder
Svein Granerud  Styremedlem
Line Jeremiassen  Varamedlem
Eirik Jørgensen  Varamedlem
Klaus Kromann  Skiforeningen
Trine Kvil  Styremedlem
Leif Lippestad  Styremedlem
Ketil Sundal  Styremedlem

Ken Roar Elverum   Styrets Arbeidsutvalg

TRENERE
Carlo Brömel  Kombinert elite
Klaus Ovlien Engen Hopp 12-16 år og elite
Marius Huse  Hopp elite
Øivind Grønn  Hopp elite
Yngve Ludvigsen  Sportslig leder/Hopp elite
Erlend Munkeby  Hopp 12-16 år
Kim René E. Sorsell Hopp 12-16 år
Rune Velta  Hopp 12-16 år og elite
Thomas Wellèn  Hopp/kombinert 12-16 år

OPPMENN
Svein Granerud  Hopp elite
Morten Tonby Opsahl 12-16 år
Bjørn Moen  Kombinert elite

HOPP ELITE
Matias Braathen  Øvrevoll Hosle IL
Michael Bergh  Ullensaker Skiklubb
Sander Eriksen  Bækkelaget
Jens Gaarder  Raufoss IL
Halvor Egner Granerud Asker skiklubb
Marius Aas Hast  Hobøl IL
Joachim Hauer   Bækkelaget
Simen Meen Haugeng Fossum IF
Richard Haukedal  Bækkelaget
Tom Hilde  Asker skiklubb
Bendik Netland Hulløen Oddersjaa SSK
Christian Inngjerdingen Øvrevoll Hosle IL
Thea Sofie Kleven  Gjerpenkollen Hoppklubb
Alexander Larsen  Botne SK
Marius Lindvik  Rælingen Skiklubb
Carl Henning Lippestad Bækkelaget
Jørgen Madsen   Skimt 
Anniken Mork  Ready
Olav D. Prestegård Vestre Aker Skiklubb
Sondre Ringen  Bækkelaget
Christian Røste Solberg IL Jardar
Anna Odine Strøm Alta IF
Kristoffer Eriksen Sundal IL Koll
Fredrik E. Villumstad Skimt
Oscar P. Westerheim Bækkelaget
Benjamin Østvold  Lensbygda Sportsklubb

KOMBINERT
Espen Andersen  Lommedalen IL
Ludvik Braathen  Øvrevoll Hosle IL
Viktor Steen Eriksen  Bækkelaget  
Kasper Moen Flatla IL Jardar
Simen Tiller  Moelven IL
Einar Lurås Oftebro IL Jardar
Jens Lurås Oftebro IL Jardar
Harald Riiber  IL Heming
Jarl Riiber  IL Heming
Marius Solvik  Haslum IL
Jørgen Strøm  Alta IF
Jacob Eiksund Sæthre Fossum

17 ÅR
Aksel Johansen Rennemo Asker Skiklubb
 
16 ÅR
Petter Haukeli Arntzen Asker skiklubb
Sebastian Fevik  Asker skiklubb
Adrian Thon Gundersrud IL Jardar
Sindre Ulven Jørgensen Asker skiklubb
Erlend Storrud Røsvik Kollenhopp
Øystein Thorshov  Skimt
Sebastian Østvold Lensbygda Sportsklubb

14 ÅR
Martin Tonby Opsahl  Lommedalen IL 
Nicolai Eriksen Sundal IL Koll
Adrian Aadalen  Trøgstad Skiklubb

13 ÅR
Marcus Piene Grønvold Fossum IF
Fabian Østvold  Lensbygda Sportsklubb

12 ÅR
Arnt Nicolai Christensen Hobøl IL
Tobias Østvold  Lensbygda Sportsklubb

KOLLENHOPP REKRUTT
Christian Brembo Andersen
Iver Narum Beyer
Aleksander Erichsen
Jørgen Furjord
Ole Hancke-Framstad 
Fredrik Homleid Helland
Håvard Rekve Lian
Sverre Lundeby
Jonas Lynnebakken 
Ingvild Synnøve Midtskogen
Birk Falch Milde
Sindre Nilsen
Marius Emilian Saursaunet
Andreas Schlichting
Fredrik Sjåtil
Johanne Terland
Gjermund Fluge Ulleberg
Frode Wallberg 

Kollenhopp: Kongeveien 5, 0787 Oslo. Redaktør: Ken Roar Elverum. Layout: Ole Jørgen Listuen. Opplag: 3000.


