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NORGES STØRSTE HOPP- OG KOMBINERTTEAM

LEDER

TERJE LØCHEN

LEDER

JENTENE PÅ FULL FART INN I KOLLENHOPP
I junior-VM markerte våre utøvere seg
sterkt med følgende medaljefangst:
HOPP
Marius Lindvik: 2 gull (individuelt og mikslag), 1 bronse (lag)
Fredrik E. Villumstad: 1 gull (miks-lag),
1 bronse (lag)
Anna Odine Strøm: 1 gull (miks-lag),
1 bronse (individuelt)
KOMBINERT
Einar Lurås Oftebro: 1 sølv (individuelt 10
km), 1 bronse (lag)
Jens Lurås Oftebro, 1 bronse (lag).
Junior-NM ble også veldig bra da Fredrik
Villumstad vant både stor og liten bakke
og fikk med seg Christian Røste Solberg på
3. plass i normalbakken. På jentesiden tok
Kollenhopp gull og sølv ved Anna O. Strøm
og Thea S. Kleven.
WORLD CUP (WC) OG
CONTINENTALCUP (COC)
På herresiden hopp var det først og fremst
Halvor Granerud og Marius Lindvik som hadde
mange fine prestasjoner i WC, og Marius vant
COC sammenlagt i 2018. I tillegg hadde Sondre
Ringen flere pallplasseringer i COC. På damesiden leverte også Anna Odine Strøm mange
gode prestasjoner i WC. I kombinert var Jarl Riiber
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og Espen Andersen i verdenstoppen gjennom
hele sesongen og begge var på det norske laget
som tok sølv i OL-lagkonkurransen.
ÅRETS SESONG
Starten på denne vintersesongen ble veldig
bra. I kombinert NM som gikk av stabelen
midt i november fikk vi tidenes beste med
4-dobbelt til Kollenhopp på sprinten ved
Jarl Riiber, Espen Andersen, Einar Lurås
Oftebro og Harald Riiber. Jarl Riiber vant
også normaldistansen. Og veldig gledelig
med tidenes første NM-medalje på jentesiden da Ida Hagen sikret seg sølvet med
godt gjennomført hopprenn og knallsterkt
langrenn.
På hoppsiden har vi hatt to utøvere, Halvor
Granerud og Sondre Ringen med i WC så
langt i vinter. De har vist at de kan bli å regne
med fremover i World Cup. Marius Lindvik
er en annen vi venter oss mye fra i WC, etter
solid hopping og seier begge dagene i årets
første COC-renn på Lillehammer.
På kombinertsiden har Jarl Riiber så langt
gjort storeslem i WC. Han har allerede
vunnet tre renn og én andre plass. Jarl har
derved en klar lederstilling i WC i årets
sesong. Espen har ikke startet årets sesong
like bra som fjorårets, men vi venter oss mye
fra Espen i månedene som kommer. Einar Lurås
Oftebro har vist at friplassen han i fikk i WC
på slutten av fjorårets sesong var fortjent,

med flere veldig gode resultater så langt i
sesongen.
Vi vet at vi har mange talenter blant våre
utøvere og når sesongen er over, er jeg ganske
sikker på at nye utøvere kommer opp og
som presterer på høyt nivå.
JENTESATSNING I KOLLENHOPP
Vi er veldig fornøyde med at vi har kommet
godt i gang med jentesatsning i Kollenhopp.
På elitesiden har vi nå to jenter i hopp ved
Anna Odine Strøm og Thea Kleven. I kombinert har vi to søstre, Ida og Mille Marie
Hagen. I Kollenhopp rekrutt (utøvere 11 år
og yngre) har vi i tillegg flere jenter som vi
håper blir blant våre eliteutøvere i årene
som kommer.
UNGDOMSSATSING
Vi har en fin gjeng med utøvere i ungdomssatsing 12-16 år med gode trenere som
presterer veldig bra i nasjonale og internasjonale renn.
REKRUTTERING AV DE ALLER MINSTE,
11 ÅR OG YNGRE
Anniken Mork fortsetter sin fantastiske
jobb med de aller minste. Vi har i dag flere
rekrutter enn vi noen gang har hatt, og det
lover meget godt for årene som kommer. Vi
har i Kollenhopp besluttet at rekruttering er
vårt viktigste satsningsområde, og i høst har

vi brukt mye penger på å øke kapasiteten på
instruktører og samtidig fornye utstyrsparken
av ski, støvler, hjelmer etc. For Oslo og hele
regionen tror vi det er ekstremt viktig at vi i
Kollenhopp gjør denne rekrutteringsjobben,
da det dessverre er blitt slik at de tradisjonelle skiklubbene sliter med å drive hoppog kombinertsport på egen hånd.
TRENERE 				
Vi har noen av Norges beste trenere. Fire
trenere er fulltidsansatte, og i tillegg har vi
engasjert ni trenere i deltidsstillinger.
WANG TOPPIDRETT
I flere år har vi hatt samarbeid med Wang
toppidrett hvor vi dag har vel 20 utøvere på
skolen fordelt på 3 årsklasser. Våre trenere har
ansvar for den sportslige treningen av disse,
og vår sportslige leder er også sportssjef
for hopp- og kombinertsporten på Wang.
De aller fleste unge i vårt team velger Wang
som videregående utdanning. I de senere år
har vi i tillegg fått flere utøvere fra andre
steder i landet som går på Wang, og det håper
vi å kunne utvikle videre.
ARRANGEMENT
Alle norgescuprenn og norgesmesterskap i
hopp og kombinert i Oslo/Akershus og Østfold arrangeres i Holmenkollen-anlegget, enten
i Holmenkollbakken eller Midtstubakken.

Forrige sesong ble resultatmessig en
av de bedre sesongene for Kollenhopp.

Hvert tredje år har vi hatt NM-storbakke
som sendes direkte på TV. Normalbakke-NM
har de siste årene vært arrangert i Midtstubakken, da NSF har hatt et ønske om å
arrangere dette sent på høsten. Da er Midtstubakken det eneste stedet hvor man har
is-spor, samtidig som man kan lande på plast.
Betingelsen for at det skal kunne arrangeres
norgesmesterskap, er at det er snø/is i tilløpet.
Værforholdene gjør at man i de andre anleggene i Norge må legge på snø-nett tidligere enn i Oslo. Selv om vi gjerne arrangerer
NM, så tror vi kanskje det også burde arrangeres andre steder for ikke å miste arrangører
av hopprenn i Norge. I høst fikk vi forøvrig
ikke arrangert norgesmesterskapet på grunn
av dårlig vær.
I juni er vi med å arrangerer «storsamling»
i Midtstuanlegget, hvor alle som hopper på
ski i Norge, kan delta. Her stiller også lands
laget opp som instruktører, sammen med
flere av våre trenere/utøvere. I de senere år
har vi også hatt utenlandske deltagere.
Hver høst arrangerer vi «KollenOpp», som
er et trappeløp som starter i bunnen av
Midtstubakken og ender på toppen av tilløpet
i Holmenkollbakken. Stadig flere deltar, og i
år hadde vi over 450 deltagere.
SAMARBEID
Vi har nå hatt jobb i Holmenkollen-anlegget
for Oslo kommune i 8 år. Jobben består i

preparering av alle hoppbakkene, samt betjening av heisene. Dette er en veldig viktig
aktivitet som gjør det mulig for oss å drive
teamet Kollenhopp.
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. I
tillegg har vi systue/test-rom, samt garderobe
for de minste i brakker nede i Midtstuen
anlegget. Vi skulle gjerne sett at det ble
bygget et permanent garderobebygg med
treningsrom og kafeteria i anlegget.
I tillegg et hjertesukk – når skal vi få plast i
Holmenkollen, noe som skulle vært på plass
i forbindelse med VM i 2011?
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
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LEDELSEN I KOLLENHOPP
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STYRELEDER OG STYRETS ARBEIDSUTVALG 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

KEN ROAR ELVERUM
STYRETS ARBEIDSUTVALG

EIRIK JØRGENSEN
STYREMEDLEM

BENTE BRAATHEN
STYREMEDLEM

SVEIN GRANERUD
NESTLEDER

LEIF LIPPESTAD
STYREMEDLEM

TRINE KVIL
STYREMEDLEM

FRED SOLVIK
VARAMEDLEM

KJETIL SUNDAL
STYREMEDLEM

KLAUS KROMANN
STYREMEDLEM – SKIFORENINGEN

LINE JEREMIASSEN
VARAMEDLEM

BJØRN MOEN
OPPMANN
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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
ambisjon om å nyttiggjøre de økonomiske ressurser på best mulig måte.
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 gjelder 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 kompetanseoverføring 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.
6
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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 nåværende 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 målsetting: flere skiløpere – bedre skiløpere.

TITTEL

SE OPP FOR MAREN!
RAW AIR 01
RAW AIR SARER I KOLLEN
08. - 10. MARS
Les mer og kjøp billetter på skifest.no
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HANDLINGSPLAN

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

SPORTSLIG FOKUS

MÅLSETTINGER

1

Vi 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.

8

KO L L E N H O P P 2 0 1 9

3

Vi skal ha flest utøvere på landslag i regi av
Norges Skiforbund, og vi skal være den største
leverandøren 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).

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
områder 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.

KO L L E N H O P P 2 0 1 9
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NSF HOPP

Vi har opplevd en endring i kulturen slik at alle drar i samme retning.
Landslagene, teamene, kretser og klubber deler formeninger om
hvordan vi kan lykkes i felleskapet med vår lille idrett i verden der
ute. Jeg opplever at motstanden internt blir mindre fordi vi har
prøvd å være åpen og transparent i vår fremgangsmåte.
TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT
Jeg tror det er på tid å takke hver og en som har stått i stormen og
har ikke latt seg påvirke av en lang historie med tanker som «slik har
vi alltid gjort det». Vi har kommet frem til å si «hvordan kan vi gjøre
det bedre»? Vi prøver å bruke våre erfaringer og den lange tradisjonen
hopp har i Norge som et godt grunnlag for utvikling. Vi vil være
verdens viktigste hoppnasjon og vi underordner oss noe som er
større enn oss. Hoppsporten skal utvikles både nasjonalt og internasjonalt, slik at vi kan oppleve flere barn, foreldre, klubber, trenere,
støttespillere, sponsorer, interesserte og tilskuere som mener at det
finnes ingenting bedre enn å hoppe på ski.

Suksess krever strukturert,
systematisk og hardt arbeid
over lang tid.

Jeg personlig er utrolig stolt av å jobbe for hoppsporten i Norge, og
jeg skal alltid prøve å gjøre mitt beste slik at vi lykkes også i fremtiden. Vi har store mål også den kommende sesongen og for å nå disse
er det viktig at vi alle «gjør hverandre gode» underveis i prosessen.
Hilsen Alexander Stöckl
Landslagstrener hopp

FOKUS PÅ UTVIKLING
OG MESTRING
VELLYKKET OL-SESONG
Vi ser tilbake på en vellykket sesong med mange store øyeblikk. Laget
vårt har vært i toppen gjennom hele sesongen, både som lag og
i individuelle konkurranser. Vi begynte sesongen med ambisjonen
om å vinne gull i lagkonkurransen i OL, og vi endte opp med å få
oppfylt drømmen vår. Det øyeblikket da jeg møtte utøverne nede
på sletta etter konkurransen, kommer jeg aldri til å glemme. Norsk
hoppsport har gjort noe stort ved å vinne gull i lagkonkurransen og
reise fra PyeongChang med totalt fem medaljer.
HVORDAN KAN VI GJØRE DET BEDRE?
Hvis noen lurer på hva som står bak resultatene, så er det mer enn
bare å hoppe bra på ski og det å ha utøvere med talent. Det er
10
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som sportssjef Clas Brede Braathen liker å si: «Hardt arbeid over
lang tid». Dette arbeidet må da selvfølgelig være av høy kvalitet.
Det skal prioriteres og brukes ressurser på en hensiktsmessig måte.
Vi har i felleskap klart å bruke våre ressurser i form av potensial til
utøverne, trenerteamet og støtteapparatet på en veldig klok måte.
Over tid så har vi skjønt viktigheten av strukturert og systematisk
arbeid, med hjelp av mange eksterne partnere som har hjulpet oss
med å øke vår kompetanse. Vi har jobbet utviklingsbasert og mestringsorientert med en gjeng av utøvere som har levet etter våre
verdier (respekt, ydmykhet og glede) i alle sammenhenger både i
og utenom idretten vår. Vi har klart å få ut det beste av alle våre
medarbeidere ved å gi dem ansvar og myndighet innen deres kompetansefelt og med å sørge for at feil er en del av læringsprosessen.
KO L L E N H O P P 2 0 1 9
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NSF HOPP

TITTEL

MAGNUS BREVIG

ØKT KUNNSKAP OM BESTE PRAKSIS

V

åren, sommeren og høsten 2018 har for idrettsvitenskaplig
avdeling NSF hopp gått med til mye testing av fysikk, teknikk
og utstyr.

TESTSAMLINGER
Egne test-samlinger har i år som i fjor blitt vektlagt i større grad
enn tidligere år, og mesteparten av hoppingen for WC lagene har
foregått på norsk jord. Igjennom målinger på en fullskala 3D printet
dokke har vi ved NTNU i Trondheim forsket frem høyeste L/D
verdier for noen kroppsposisjoner og diverse materialer for hoppdress. Dette vil si søken etter hva som gir økt løft på «drag/dræg»
i vindtunnel. Videre har vi forsøkt noen av våre funn praktisk på
utøverne i bakken, samt i en annen vindtunnel hvor løperne selv
kan fly i relevant hastighet og vindretning over lengre tid enn i det
faktiske hendelsesforløp.
SKIVINKLER, SVEVBANE OG SVEVHASTIGHET
I tillegg til dette har vi ved hjelp av Swiss Timing, NIH og Apertus
sett på skivinkler og hastigheter i svevet, samt svev-baner for våre
beste utøvere. Her måler vi angrepsvinkel, åpningsvinkel og flathetsgrad av ski igjennom svevet, samt at vi fra Swiss Timing får ut

12
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hastigheter horisontalt, vertikalt og totalt i samme fase. NIH har bidratt med GPS målinger igjennom svevet med tanke på svev-baner.
MER INFORMASJON
Igjennom dette arbeidet sitter vi med betydelig mer informasjon
om hva våre beste utøvere faktisk gjør, eller hva deres tekniske ideer
og tidligere faser i hoppet resulterer i/med. Så er det opp til oss
alle å klare å sette det beste ut i praksis når det virkelig teller. All
hopping i samlingsregi har igjennom ressursperioden blitt grundig
dokumentert igjennom loggføring.
Idrettsvitenskapelig seksjon NSF avd. hopp

Omfattende og systematisk
testing i sesongforberedelsene

GJØR DET ENKELT

PRINT FRA
MOBILEN
#stoltsponsor
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JOACHIM

er eldstemann i gruppa med pallplass i WC, seier i COC og masse
andre gode resultater i bagasjen. Joachim har veldig stort potensial,
og jobber hardt hver dag for å komme tilbake på høyeste nivå.
Dedikert og nøye i treningshverdagen, noe vi håper skal bringe
han tilbake der han ønsker å være.

NSF HOPP A-LANDSLAG
OG TOPPIDRETTSSATSING
Anna Odine Strøm og Halvor Granerud er på NSFs A-landslag denne sesongen og får full oppfølging av landslags
trenerne og støtteapparatet der gjennom hele sesongen. Joachim Hauer, Marius Lindvik, Sondre Ringen,
Oscar Westerheim, Richard Haukedal og Fredrik Villumstad er med i NSFs toppidrettssatsing.
Vi ønsker våre landslagshoppere lykke til i jakten på gode prestasjoner, og heder og ære på den internasjonale arena.

ANNA

hadde jevn og knallgod utvikling gjennom
hele forrige sesong og etablerte seg i World
Cup sirkuset utover vinteren med bedre og bedre prestasjoner.
Er nå klart nest beste kvinnelige hopper i Norge bak Maren Lundby,
og fortsetter hun den gode utviklingen så ser vi hun kanskje på
pallen i World cup allerede denne vinteren.

HALVOR

har utviklet seg til en skihopper på
høyt nivå og leverte mange solide
resultater i World cup siste sesong. Han har fortsatt mer på lager
og sikter mot prestasjoner helt i verdenstoppen. Det har han
potensial til å klare, og kanskje ser vi også han på pallen i
individuell konkurranse i World cup til vinteren.

JOACHIM HAUER

MARIUS

slo igjennom sist vinter med
8. plass i WC Zakopane, samt
flere seire i COC og fikk derfor være med i RAW-AIR på
slutten av sesongen. Meget spennende ung utøver som
forhåpentlig tar steget videre opp helt opp til fast plass på
NSF A-Lag. Juniorverdensmester av året!

ANNA ODINE STRØM
14
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HALVOR GRANERUD

MARIUS LINDVIK

KO L L E N H O P P 2 0 1 9

15

LANDSLAGSHOPPERE

LANDSLAGSHOPPERE

RICHARD

har hatt et vanskelig år
etter et stygt fall i starten
av forrige sesong. Han er nå imidlertid i full sving igjen og
hopper til tider veldig bra. Har gode resultater både fra
Norgescup og COC tidligere. Spennende utøver som har
alle forutsetninger.

SONDRE

kom som en kanon
inn i COC sist vinter.
Pallplasser og flott hopping. Tok også sine første
WC-poeng under RAW-AIR på Lillehammer.
Spennende kar vi venter oss mye av.

SONDRE RINGEN
RICHARD HAUKEDAL

FREDRIK

er den yngste og ferskeste på laget. Fredrik
er en spennende ung gutt med sterk treningsiver.
Norgesmester for junior siste sesong, og tok sine
første COC-poeng. Dessverre har oppkjøringen til
årets sesong ikke blitt optimal grunnet skadeproblemer.
Årets sesong må han således bruke til å lære og
skaffe seg erfaringer ved å trene med de beste.

OSCAR

kvalifiserte seg sist
vinter til COC deltagelse
gjennom gode prestasjoner i Norgescup. Disse
muligheten tok han godt vare på og skaffet seg
viktige COC poeng. Oscar har definitivt stort
potensial, og vil bruke dette året til å skaffe seg
mer erfaring på høyere nivå.

OSCAR WESTERHEIM
FREDRIK VILLUMSTAD
16
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MARIUS LINDVIK

«RÅTASS» FRA
FROGNER I SØRUM
M
arius kom som en komet inn i hoppsirkuset siste
sesong. Det startet med gode resultater i Continentalcup og fortsatte inn i World Cup med flott
hopping i beste sendetid. Ikke nok med det, han kronet verket med RÅ hopping og individuell gullmedalje i Junior-VM.
Han har derfor status som hospitant på A-landslaget i år,
men følger Toppidrettsgruppa i den daglige treningen.

mot, mye trening og hopping har bidratt til at han har
kommet dit han er i dag. Marius er en uredd og kompromissløs hopper. Det er alt eller ingenting.
Tross sin imponerende utvikling, og fantastiske resultater,
vet Marius at han har enda mye å lære. Og rapporten fra
trenerne er at Marius er i stadig utvikling, så det blir definitivt spennende å se om han klarer å følge opp med RÅ
hopping i World Cup også denne vinteren

FRA UNGDOMSSATSINGEN TIL WORLD CUP
Marius har vært i Kollenhopp fra ungdomssatsingen og
videre inn i junioralder. Godt treningsmiljø, stort pågangs-
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NSF KOMBINERT

NSF KOMBINERT

KRISTIAN HAMMER
LANDSLAGSSJEF

D

et er Jørgen Graabak, Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus
Riiber og Magnus Krog som i 2018-2019-sesongen utgjør elitelandslaget i kombinert. I tillegg er Jens Lurås Oftebro, Einar Lurås
Oftebro og Espen Dalhaug Bjørnstad tatt ut som hospitanter. Kristian
Hammer er landslagssjef og Peder Sandell trener for eliteløperne. Ivar
Stuan fortsetter som sportssjef.
- Alle fem er medaljekandidater i Seefeld-VM. Selv om vi må holde
oss til trange budsjetter, er vi klare for å kjempe om topplasseringer
i verdenscupen og om titler i Seefeld i februar. Målsettingen er å beholde tronen som verdens beste kombinertnasjon, men til vinteren er
det 20 år siden vi fikk en individuell verdensmester. Dette trigger oss
skikkelig. Vi ser også at vi nærmer oss et generasjonsskifte for fullt, og
dette blir en realitet fra neste sesong. Derfor har vi uttatt tre lovende
hospitanter som kommer til å være med elitelaget på enkelte samlinger.
DE TRE KRAFTSENTRENE
Kombinert har de siste årene styrket de tre kraftsentrene i Norge
med Kollenhopp, NTG/Lillehammer Nordic Combined og Granåsen Skiteam. Disse tre kraftsentrene er knyttet til videregående
skole med Heimdal VGS i Trondheim, NTG på Lillehammer og
Wang Toppidrett i Oslo.
Dette har vært et bevisst valg for å styrke den daglige treningen,
og legge grunnlaget for en treningshverdag med kompetente trenere og god matching for alle.
TEAM BEIJING 2022
Det er også uttatt seks utøvere på det spennende prosjektet, Team
Beijing. Dette teamet har som mål å tilrettelegge for at flest mulig
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NM KOMBINERT

av utøverne skal bli internasjonale topputøvere som på sikt skal
være med å kjempe om medaljer i både VM og OL. Tidligere toppløper Håvard Klemetsen er trener og tilrettelegger for dette laget.
Fra Kollenhopp er Harald Riiber og Kasper Moen Flatla tatt ut her.
KVINNEKOMBINERT 2022
Kombinertkvinnene er på vei inn i kombinertsporten, og utøverne
er representert i de tre kraftsentrene i kombinert-Norge.
I tillegg til daglige trening i kraftsentrene har NSF kombinert
etablert en samlingsbasert satsningsgruppe for jenter i junioralder.
Samlingene er åpne også for jenter i aldersbestemte klasser.
MÅLSETNING TEAM BEIJING GIRLS
• Skape gode treningsmiljø og samhold blant jentene på tvers av team.
• Sikre individuelt tilpasset treningsopplegg for jenter som driver
kombinert, økt kvalitet i treningshverdagen.
• Legge til rette for utvikling av toppidrettsutøvere i kvinnekombinert,
gjennom bl.a økt bruk av fagkompetanse fra OLT.
• Økt kompetanse i kombinert-Norge for viktige innsatsområder
for utvikling av kvinnekombinert.
CAMP 1881 - REKRUTTERINGSTILTAK
Kombinert gjennomfører flere årlige samlinger kalt Camp 1881, hvor
utøvere i aldersbestemte klasser møtes til treningshelger og konkurranser. Det er et klart og tydelig fokus på stor aktivitet, allsidighet og miljøbyggende arbeid. I samarbeid med 1881 skal det også
arrangeres større samlingspunkter hvor langrennsmiljøer inviteres
til skiaktivitet.

Jarl Riiber ble suveren norsk mester både på sprinten
og normaldistansen (10km) og sikret seg dermed også
årets Kongepokal. Vi gratulerer!

Å

rets NM kombinert ble arrangert midt i november med hopping i Midtstubakken i Oslo
og langrenn på Beitostølen. Og det ble stor
suksess for våre landslagsutøvere. Gull til Jarl Riiber, sølv
til Espen Andersen, bronse til Einar Lurås Oftebro og
fjerdeplass til Harald Riiber på sprinten (5 km). Og Ida
Hagen sikret sølvmedalje i kvinneklassen med god innsats i bakken og knallsterkt langrenn. En stor dag for
Kollenhopp kombinert og allerede nå tyder dette på
at vi kan forvente mange solide resultater internasjonalt fra våre utøvere videre gjennom sesongen.
Fv: Einar, Ida, Jarl, Espen
KO L L E N H O P P 2 0 1 9
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SPORTSLIG LEDER

ELITESATSING

K

ollenhopp sin elitesatsing består av elevene på Wang toppidrett i Oslo, og alle som satser på skihopping etter endt
skolegang. Yngve Ludvigsen er både sportslig leder i Kollenhopp og sportssjef på Hopp og Kombinert linjen ved Wang Topp
idrett. Således har Yngve et overordnet ansvar for hele satsingen.
Marius Huse styrer gruppa med de eldste som enten jobber eller
går videreutdanning. Rune Velta har ansvar for utøverne som går på
Wang Toppidrett.

FELLES TRENINGER OG SAMLINGER
Vi har som filosofi at vi trener sammen så mye som mulig, inkludert
kombinert utøverne. Dette gjelder både i bakken og på ressurs
trening. Dette gjør vi både for å styrke samholdet i Kollenhopp,
men også for å sparre med hverandre og således drive Kollenhopp
fremover som et team med store ambisjoner. Vi drar derfor på
samlinger sammen, og nyter godt av hverandres kunnskap på alle
områder.
TESTER HVER MÅNED
Nytt av året er at vi har begynt å teste utøverne en gang i måneden
på MLD plattformen vår. Den hjelper oss å holde oversikt over den
enkeltes fysiske tilstand og utvikling. Og gjennom ett sett med
parametere får vi gode indikasjoner og forslag til videre vei for den
enkeltes utvikling. Dette har vist seg svært verdifullt, og har gjort
at våre utøvere faktisk ligger i Norgestoppen på spenst og kraftutvikling (watt).

Elektro - Tele - Data - Sikkerhet
www.eltera.no

SAMARBEIDSFOKUS
Kollenhopp samarbeider veldig nært med Norges Skiforbund. Yngve Ludvigsen deltar på ukentlige møter, og har samtidig ansvar for
NSF sin Toppidrett satsing i den daglige treningen. Dette gjør at vi
har førstehånds informasjon fra toppen i Norsk hoppsport om hva
som rører seg i tiden, og vi nyter godt av kompetansen i NSF og
Olympiatoppen. Denne kunnskapen formidles inn i vårt system, slik
at alle utvikler seg, både trenere, ledere og utøvere.
VERDIFULLE SAMLINGER
Vi har 4-5 samlinger i året. De fleste er av kort varighet (torsdagsøndag), men vi har også hvert år en lengre samling i utlandet. Samlinger er verdifull tid sammen. Dette gjør at vi kan jobbe tettere
med hver enkelt utøver, og forhåpentligvis ta gode steg videre i
utviklingen til gruppene.
MORGENDAGENS UTØVERE
Vi skal bidra til å levere utøvere inn på landslag (NSF) og Wang
Toppidrett, som er våre nære samarbeidspartnere og støttespillere.
Bygge morgendagens utøvere. Og således bidra til at Norge i fremtiden skal være verdens viktigste hoppnasjon

YNGVE LUDVIGSEN - SPORTSLIG LEDER OG ELITE HOPP WANG
Som sportslig leder har Yngve hovedansvaret for hele den sportslige satsingen i Kollenhopp. Han er også sportssjef på
hopp- og kombinertlinjen ved Wang Toppidrett i Oslo hvor han sammen med trener Rune Velta følger opp hopperne i
den daglige treningen, på samlinger og på konkurranser. I tillegg er han engasjert av NSF hopp til å bidra i den daglige
oppfølgingen av utøverne i toppidrettssatsingen som hører til vår region.
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TRENERE

TRENERE

CARLO BRÖMEL
ELITE KOMBINERT

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 er inne i sitt tredje år som hovedtrener
for våre beste kombinertløpere. I tillegg har
han treneransvaret under årets junior-VM.
Derfor samarbeider han tett med landslags
trenerne 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.

RUNE VELTA
ELITE HOPP

Tidligere mester fra VM i Falun har nå sin
andre sesong som trener på elite nivå.
Han kombinerer dette med trenerstudier på
Norges Idrettshøgskole i Oslo. Rune har
ansvar for Wang gruppen og er derfor med
på treningene på dagtid der to ganger pr. uke.
24
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ØIVIND GRØNN
ELITE HOPP

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

SPORTSLIG ANSVARLIG
UNGDOMSSATSING

SIMEN KEY GRIMSRUD

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.

Simen er inne i sitt første år som trener. Som
tidligere storhopper med gode prestasjoner
både i internasjonale og nasjonale konkurranser,
så får han nå brukt sin erfaring og kompetanse
på våre utøvere her.

ERLEND MUNKEBY
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UNGDOMSSATSING

UNGDOMSSATSING

THOMAS WELLÉN

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.

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.

UNGDOMSSATSING
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KOLLENHOPP KOMBINERT

K

ombinertgruppen er denne sesongen litt endret i forhold til
de to siste sesongene. Jarl Riiber og Espen Andersen er fortsatt våre fremste spydspisser og på A-landslaget. Brødrene
Jens og Einar Oftebro denne sesongen status som hosptitanter
på A-landslagset og har deltatt på samlinger og blitt fulgt opp av
landslagsstrenerne der. Ny i gruppen denne sesongen er Truls
Johansen og Lars Buraas som flyttet fra Lillehammer til Oslo for å
få nye innspill i treningshverdagen sin. På trenersiden er det også
endringer. Jo Morten Hagen og Fred Solvik skal bistå vår hovedtrener
Carlo Brömel på gjennomføring av langrennstreningen, samt hjelpe
til på konkurransene gjennom sesongen.

kurrere om medaljer i Junior-VM i Lahti og tilbudet på Continentalcup nivå har blitt utvidet.

KVINNEKOMBINERT
Med søstrene Ida og Mille Marie Hagen har vi de første kvinnelige
kombinertutøvere noensinne i Kollenhopp som satser skikkelig på
kombinert. Det første store målet er VM i 2021. Ida fullfører sin
skolegang sin videregående utdanning på Dønski vgs., mens Mille
har startet på Wang Toppidrrett. Begge to er en del av kombinert
prosjekt Team Beijing Girls 2022. Vi i Kollenhopp jobber nå hardt
for å skape en enda bedre treningsmiljø for jenter, både i hopp og
kombinert. Jentene får denne sesongen første mulighet til å kon-

NY SESONG NYE MULIGHETER
Vi har en meget spennende sesong foran oss, og har god tro på at
vi skal markere oss godt på alle fronter gjennom sesongen. Vi føler
oss godt forberedt og gleder oss til mange høydepunkter gjennom
en lang og fin sesong. Spennende blir det også å se om Jens Oftebro
eller Kasper Moen Flatla kan følge opp de sterke resultatene som
Einar Oftebro hadde i fjorårets Junior-VM. Og selvsagt også å se
hvor høyt Jarl Riiber og Espen Andersen og resten av landslagsgutta
klarer å plassere seg i VM, World Cup og Continentalcup.

OBERHOF 2018
I årets sesongoppkjøring var det igjen samling i Oberhof og det ble
gjennomført mange hopp i bakkene, samt en del «Oberhof-spesial
rulleskiøkter» i strålende sol og varmegrader opp til 35+. Som alternativt trening hadde vi en tennisturnering og Ida ble vinneren av
Kollenhopp Open 2018. Ellers ble det som i fjor mye av den gode
gamle oppskrift. Masse god mat og besøk på « Blaubeerfest» bidra
til at vi gjerne gjennomfører denne samlingen også neste år.

JENS OFTEBRO
Bronse i lag i Junior VM + top 10 resultater i Junior VM + sølv i NM
Teamsprint & Individuelt + WC debutant i Holmenkollen. Det er
bare noe få Highlights av Jens sin fantastiske sesong 2017/2018.
I sesongen 2018/2019 få han mest oppfølging som hospitant på
A-landslaget og det rapporteres at utviklingen har vært bra.
Årets store mål er naturlig nok Junior-VM og der prøve å gjøre det
minst like bra som storebror Einar gjorde i fjor.

HARALD RIIBER
BIG in Japan. Harald presterte stabilt godt siste sesong og som
lønn fikk han reise jorda rundt og konkurrere på COC og World
cup nivå. På det beste har hans hoppnivå vært helt oppi
verdenstoppen. Hans bestenotering er en 7.plass fra WC i Hakuba.
Harald har startet å utdanne seg til helikopter pilot. Det legges
stort håp i at Kollenhopp i fremtiden reiser helikopter og dermed
slipper lange reisedager.

SIMEN TILLER
MR. 203m. Siste sesong var han prøvehopper i Skiflyving Vikersund, og klarte til stor glede for treneren sin å fly over 200m. Han
er dermed frem til nå gruppens eneste uktøver over denne magiske
grensen. Dette fikk selv sindige Simen til å være litt uvanlig i
ekstase og høy på adrenalin, og det i flere dager. Så langt har
Simen hatt en sesongoppkjøring uten store avbrekk, noe som
gir håp om en sesong med masse internasjonal deltakelse.

JO MORTEN HAGEN - TRENER
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FRED SOLVIK - TRENER
EINAR OFTEBRO

TRULS JOHANSEN

2 + 3 + 5 = 10? Ja og Nei. Det er tallene som Einar klarte å levere i
Junior VM 2018 i Sveits/Kandersteg. 03. Februar 2018 - Sølvmedaljen
(10km) var Einars store dag og lønn for jobben over lang tid.
Ett bra utgangspunkt etter hopping og et langrenn som var preget
av taktikk, smartness og vilje gjorde at han lykkes. Nå er Einar
hospitant på A-landslaget og første år senior. Det bli spennende
å se hvordan det går videre i selskap med de «store» gutta.

Truls har også flyttet til Oslo og blitt med i Kollenhopp fra i år.
På samme måte som Lars er han kjent for utrolige prestasjoner i
langrennsløypa. Han har jobbet hardt og dedikert de siste årene
for å få en konstant plass i World-cup sirkuset. Noen meter lengre
i hoppkonkurransene, så vil han realisere det. I fritiden liker han å
se på Big Bang Theory og The Lion King. Videre har han utrolige
1290 venner, hvis man skal tro på facebook!
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ELITE KOMBINERT

LARS BURAAS

SEBASTIAN ØSTVOLD

Lars er ny i gruppen i år. De siste årene har han drevet med
kombinert på Lillehammer og avsluttet forrige sesong med gode
resultater på COC. Han er en av de sterkeste langrennsløperne
innenfor kombinert i Norge. Vi håper å få ut mer av hans
potensial i hoppbakken og gleder oss til mange spennende
øyeblikk fremover.

Gutten fra Raufoss som satser hardt mot verdenstoppen i kombinert
har flyttet til Oslo. Seb var hospitant i fjor og er med for fullt
i elitesatsingen nå. Han har allerede imponert stort i en rekke
konkurranser i Norges Cup, både i hopp og kombinert. Ikke minst
internasjonalt under Nordisk Juniorlandskamp. Sebbos største
svakhet er at han inngår håpløse veddemål med faren sin.

KASPER MOEN FLATLA

BRAGE HAMMERSTAD

Kasper har de to siste sesongene kvalifisert seg og deltatt i
internasjonale konkurranser, inklusive Junior-VM. I sitt siste år som
junior er selvsagt Junior-VM deltagelse ett av sesongens mål.
Og her er ambisjonen helt klart å komme hjem med gode resultater
og aller helst medaljer. Sesongoppkjøringen har vært spennende
og i hoppbakken kjører han på med sin kjente og offensive stil
og da gjerne med hodet godt mellom skiene

Eksperiment langrennsløper GOES kombinert VOL.2. Brage har
valgt samme vei som kompis Marius i fjor. Han har bestemt seg
etter «litt» tenketid for å starte på WANG med kombinert. Brage
var siste sesong en av de beste langrennsløpere i sin aldersgruppe
og vi er glad for at han gir kombinert en sjanse. Han imponerer
med god fremgangen i bakken.

JAKOB EIKSUND SÆTHRE

IDA HAGEN

Jakob var årets store mann på samlingen i Oberhof. Mye god
hopping og trøkk på rulleski. En god og klar strategi inn i januar
skal gi resultater utover i sesongen. Han er en av de i gruppa som
har utviklet seg jevnt og konstant inn til høyere nivå, og med ett
langsiktig perspektiv kan det bli moro i årene fremover.
Innimellom er Jakob i hard konkurranse med lagkompis
Marius Solvik om å være «dagens ørn».

Ida har blitt sett i Midtstulia i en del år allerede. Hun har nå funnet
veien til Kollenhopp, sammen med søsteren Mille. Ida går på
Dønski vgs. i sitt siste år der hun bli fulgt opp i langrenn.
Hun har tatt store steg på kort tid og ligger foran i søster duell når
det gjelder pers (90m). I langrennssporet overbeviser hun sterkt,
nå gjelder det bare å lære seg til å fly. Nå I november 2018 sikret
hun seg sølvmedalje under NM på Beitostølen (5km).

MARIUS SOLVIK

MILLE MARIE HAGEN

Lagets blanding av Noriaki Kasai og Domen Prevec. Det finnes
ikke noe forsiktig innstilling i karen her. «ALL IN» beskriver nok
alt han gjør, spesielt i hoppbakken, som sannsynligvis skyldes det
nord-norske blodet fra nord som strømmer gjennom kroppen her.
Trenerne i Kollenhopp har blitt vant til den ene eller andre
varianten hans i hoppbakken, mens det kan føre til noe hjerteinfarkt
hos trenere fra andre land eller team. Etter ett år med
kombinertsatsing er neste skritt å bli en mer komplett utøver.

Mille er gruppens yngste og har dette året startet på WANG
Toppidrett og har bestemt seg for å satse kombinert i fremtiden.
Hennes personlig bestenotering er datert fra samling i Oberhof
med 82m (status 31.10.18), som hun beskriver selv som kuleste
opplevelsen i bakken så langt. Møter du Mille, spør om nye
barrierer er brutt.
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KASPER MOEN FLATLA
Med fortsatt fremgang i løypa og rå tekniske løsninger i bakken
er denne kombinertløperen på medaljejakt.

JEVN OG GOD PROGRESJON
Kasper har gjennom sine tre år på Wang toppidrett utviklet ett solid
fundament i satsingen. Han er spesielt kjent for sin rå svevstilling
i hoppbakken med skiene nesten bak ørene. Med økt stabilitet i
prestasjonene vil han ikke bare bli en farlig siste års junior, men da
kan også toppresultater på senior nivå komme raskere enn forventet.
Kasper har fått jobbet veldig godt de siste tre årene uten store
avbrekk grunnet skade eller sykdom. En liten smell her og der er
bare sånn det skal være.
JUNIOR VM 2019
Årets store mål er Junior-VM i Lahti (Finland). I de dype finske skogene
ønsker Kasper å avslutte junior karrieren med gode plasseringer og
ha minst én medalje med hjem i bagasjen. Kampen rundt plassene
der er kanskje så tøff som aldri før, men Kasper er godt forberedt
til oppgaven.
Kasper debuterte i Sommer Grand Prix (Planica, Slovenia) i
september 2018. Med veldig tilfredsstillende hopping storbakken
der, reiste han hjem med gode plasseringer og Grand Prix-poeng.
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SPARRING MED DE BESTE
Kasper er del av Prosjekt Beijing 2022 der han får ytterligere hjelp
til å videreutvikle seg til en enda mer stabil og god kombinert utøver.
Håvard Klemetsen som er leder og trener i dette prosjektet deler
gode råd og tips fra sin aktive karriere som kombinertutøver på
internasjonal toppnivå. Solide treningsøkter med kompis Espen
Andersen er også gode bidrag som hjelper Kasper til å utvikle seg
videre mot topp internasjonalt nivå.

En liten smell her og der
er bare sånn det skal være.
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FREMTIDENS
FANDENIVOLDSKE FLYVERE

M

arius Huse er også denne sesongen trener for våre eldste
elitehoppere. Dette er utøvere som kombinerer topp
idrettssatsing med enten skole eller noe jobb. Yngve Ludvigsen
og Rune Velta er trenere for vår elitehoppere (juniorer) som går på
Wang Toppidrett i Oslo. Her får de topp muligheter til å kombinere
skolegang og samtidig utvikle sitt potensial som skihoppere. Øivind
Grønn bistår både Marius og Yngve i det hopptekniske arbeidet.
GODE PRESTASJONER
Målsettingen for våre elitehoppere er i første omgang å hevde seg i
de nasjonale konkurransene. Men flere her har potensial til å hoppe
så godt allerede denne sesongen at de kvalifiserer seg til deltagelse
i internasjonale konkurranser. Og målet her er ikke bare deltagelse,
men også gode prestasjoner.
NYE FJES
Det er gledelig at det er mange nye fjes i årets elitegruppe. Vi har
blitt en god blanding av de mer rutinerte gutta og fått inn masse
nytt blod som er med på å krydre tilværelsen. Christian Røste Solberg og
Marius Aas Hast har kommet opp fra Wang Toppidrett, mens vi har
fått inn Jonathan Lauvsland, Tor Håkon Gisholt og Sander Bjørndalen
fra Toppidrettsgymnaset i Telemark, samt Audun Malmer Nybøen
fra Kristiansand. De nye blir styrt med jernhånd av våre «veteraner»:
Jørgen Madsen (Jølle), Bendik Hulløen og Carl Henning Lippestad
(CH). Skapet blir satt på plass samtidig som det blir vist akkurat
hvor det skal stå. Det kan ikke bli bedre enn det.

NYTELSESSAMLING
Oppkjøringen etter sommerferien startet med en samling i Oberhof
(Tyskland), like ved hjemplassen til vår hovedtrener kombinert, Carlo
Brömel. Ingenting er bedre enn en storbakke-samling for å få luftet
vingene og kick-starte motivasjonen for alt det tunge arbeidet
som tross alt blir lagt ned i en sånn periode. Der fikk Bendik, Carl
Henning og Jørgen virkelig lagt et godt grunnlag før årets sesong,
med mange gode hopp i et vakkert anlegg. For ikke å snakke om all
den tradisjonelle tyske maten Mamma-Carlo disket opp med. Takk
igjen for det, og gjestfriheten! En knall samling som virkelig satt
standarden for resten av året. I hvert fall på hoppfronten.
FOTSPOR TIL ETTERFØLGELSE
Det jobbes hardt med å følge i fotsporene til Oscar og Sondre som
nå er på B-landslaget og Anna som gikk rett opp på A-landslaget fra
gruppen før årets sesong. Gratulerer med det forresten! Akkurat nå er
det nok Christian, Jølle og CH som er nærmest, med mange folk som
er hakk i hæl. Her er det bare for resten å fortsette det gode arbeidet;
krumme nakken og kaste seg fremover med aggressiv angrepsvinkel,
så vil vi se mange strålende resultater denne vinteren også.

De nye blir styrt med
jernhånd av våre «veteraner»
Skapet blir satt på plass
samtidig som det blir vist
akkurat hvor det skal stå.
Det kan ikke bli bedre enn det.

JØRGEN MADSEN

Kollenhopps mest erfarne utøver og utstyrsansvarlig. Hvis noen
har noen problemer med utstyret er det bare å gå til Jølle, som
tar frem den store utstyrskassen sin og fikser det meste. Han er
i tillegg en hardtsatsende utøver som har vært med i mange år i
elitegruppen. I fjor oppnådde han en av sine store drømmer ved å
passere 200-metersgrensen med god margin i Vikersund!
Vi applauderer deg, Jørgen Madsen!
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CARL HENNING LIPPESTAD

Treneren må alltid ha kontroll på både matchene til Milan og Start,
for å vite hva slags humør Carl Henning er i på trening. Uheldigvis
er ikke dette de to beste lagene i sine respektive serier. Bortsett fra
det er Carl Henning Kollenhopps best gjennomtrente utøver. Det
viste han tydelig da han stakk av med seieren i årets KollenhoppGames. Den største utmerkelsen vi kan gi en utøver i Kollenhopp.
Med å trene smart og like systematisk i fremtiden vil Carl Henning
nå langt.

CHRISTIAN RØSTE SOLBERG

Christian er også en nykommer fra Wang Toppidrett. Christian lurer
i sivet og beveger seg gradvis oppover klassene i Norgescupen. Nå
begynner han til og med å hoppe strøkent i storbakker. Gjennom
hardt arbeid har han etablert seg stabilt og godt i Eliteklassen og
har blitt en av de beste juniorene i Norge. Unge Solberg blir en
soleklar Junior-VM kandidat!

BENDIK HULLØEN

Den glade sørlending har virkelig satt sitt preg på gruppen. Selv
om han er syk klarer han å holde humøret oppe hos seg selv og de
rundt seg. Bendik er en supermann og studerer fulltid på OsloMet
for i fremtiden å bli byggingeniør. En kombinasjon han klarer med
glans. Han er utrolig dedikert og dyktig i treningsarbeidet sitt, og vi
venter bare i spenning på hva Bendik kan finne på i hoppbakken av
strøken hopping.
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MARIUS AAS HAST

Elitegruppens nyeste humørspreder, og Marius slutter aldri å imponere
oss. Han er en racer på koordinasjon, gjennomtrent råsterk og har
en god touch for skihopping. Han har gradvis beveget seg oppover på
listene og befinner seg nå jevnlig i toppen av A-klassen. Med en sesong
der han kan trene godt gjennom hele året, ser hoppkarrieren hans
lovende ut i fremtiden.

JONATHAN LAUVSLAND

Den glade sørlending #2. Helt fersk i gruppen og går fortsatt siste
året på idrettslinjen på Toppidrettsgymnaset i Telemark. Jonathan
har noe mindre erfaring fra hoppbakken enn de øvrige, men viser
tidvis veldig god skihopping. Det overrasker ikke oss hvis han allerede
i år er med i diskusjonen om en plass på laget til Junior-VM. En virkelig
skummel sørlending der med klare planer for fremtiden. Det er bare
å passe dere!

TOR HÅKON GISHOLT

Tor Håkon er den nyeste Oslo-borgeren i gruppen. Han er også en
av utøverne som er ferdig på videregående i Telemark. Han har en
spesiell touch for skihopping og hopper tidvis bra på ski. Hvis Tor
Håkon får trent godt gjennom hele vinteren og får orden på de litt
kranglete knærne sine, så kan han virkelig være med å sette preg på
konkurransene i Norgescupen.

ISAK SOLBERG

Isak begynte i fjor på NTG, men har nå flyttet hjem igjen og ønsket
å satse hos oss i Kollenhopp denne sesongen. Isak er en solid
gutt og som kjenner mange av de andre i gruppa fra før, da han
tidligere var med i Kollenhopp sin ungdomssatsning. Isak har slitt
litt etter et fall forrige sesong, men er nå på god og riktig vei i sin
utvikling som skihopper.

AUDUN MALMER NYBØEN
SANDER BJØRNDALEN

Sander er også fersk i elitegruppen og har gått på toppidrettsgymnaset i Telemark i tre år. Etter å ha slitt med kyssesyken siden fjorårssesongen tar han gradvis steg for å komme tilbake på sitt beste
nivå. Alltid med hettegenseren og capsen på, kommer Sander til å
levere sakene sine bra i vinter. Det har vi god tro på.
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Audun er den absolutt ferskeste i gruppen og blir med det den
glade sørlending #3. Audun startet å hoppe på ski da han var 10 år
gammel og går andre året på idrettsakademiet i Kristiansand. Han
er supermotivert og drømmer daglig om skihopping. Ingen ting er
bedre enn å gjøre et godt skihopp og få følelsen av i fly, mener
Audun. Det blir spennende å se utviklingen hans i Norgescupen
utover vinteren.
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Subsidierte priser for utøvere

415 16 015

MINDRE SKADER
BEDRE PRESTASJON

CARL HENNING LIPPESTAD

NESTE UTØVER PÅ VEI OPP PÅ TOPPNIVÅ?
Carl Henning Lippestad fra Bækkelaget går nå inn
i sin første sesong som seniorutøver. Han er blant
de beste hopperne i Norge fysisk, og leverer enormt
gode testresultater. Selv om han alltid har vært en
maskin på tester gikk ikke fjorårssesongen helt som
han ønsket.
EN GOD START FORRIGE SESONG INNTIL ETT UHELL I
TRONDHEIM ØDELA ALT
Alt gikk på skinner i sesongoppbyggingen i fjor, og vi skulle delta på
siste norgescuprenn på plast i Trondheim, før vintersesongen startet.
På trening på torsdagen før rennet skjedde det som ikke skulle skje.
Han mistet bindingen i landingen og gikk skikkelig på trynet etter
landing. Bortsett fra at det var ekstremt smertefullt virket det tilsynelatende at alt var i orden med Carl Henning.
To uker senere leverte Carl Henning karriere beste i sitt første renn
for vintersesongen, nemlig NM i Midtstuen på is-spor. Han kom på
en flott 19. plass og var da tredje beste junior i landet. «Da var jeg
godt fornøyd», sier Carl Henning som virkelig så lyst på fortsettelsen.
Men så begynte noe å skurre. Det viste seg at fallet i Granåsen var
verre enn det han først hadde trodd. Både hofte, rygg og skulder hadde
fått seg en skikkelig smell. Kroppen spilte ikke på lag og i bakken gikk det
da tungt. «Det var fryktelig irriterende og frustrerende, ingenting stemte»
sier Carl Henning mens han tenker tilbake. I stedet for fortsatt fremgang
ble det en vintersesong med mye behandlinger og opptrening.
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SER LYSERE PÅ ÅRETS SESONG
«Man skal få noen slag i trynet for å bli best», sier Carl Henning
bestemt. Han har holdt seg skadefri hele forsesongen og tidvis
vist habil skihopping, og gleder seg ekstremt til å ta fatt på en ny
sesong. Eldre og med mer kunnskap i bagasjen enn tidligere. Turen
til Granåsen gikk også smertefritt i år, og det tyder på at det meste
er på plass og alt ligger til rette for Carl Henning.
«I år er målet å ta det neste steget ved å hoppe stabilt godt
på ski og således levere god hopping i konkurransene i vinter
sesongen». Jeg er blitt litt smartere og tatt litt flere fornuftige valg
enn tidligere, i forhold til trening, ernæring, egentlig hele pakken»,
poengterer Carl Henning bestemt. Vi er overbevist om at gutta på
toppidrettssatsingen bør passe seg når han får monstertrøkket i
hoppkanten til å gå i riktig retning. Det blir spennende å se.

LANG ERFARING
med hoppere
IDRETTSSPESIFIKK
grundig undersøkelse,
utredning, behandling og
rådgivning

KONGENS JUBILEUMSPOKAL
Carl Henning ble i 2018 tildelt Jubileumspokal som er en pris som
er satt opp av kongehuset. Den fikk han for sitt holdningsskapende
engasjement i idretten. CH var med som trener både i Kollenhopp
Rekrutt og på sommerhoppskolen siste uken i sommerferien. I tillegg
til at han ofte sitter heisvakt i Midtstulia gjennom hele året. Han
danket ut alle sine motstandere ved å skåre høyt på følgende kriterier:
Inkluderende, humørspreder, deltagende, rette verdier, fair play,
ambassadør for sporten og stort frivillig engasjement. Det skal han
være stolt av og ta med seg videre i livet.
Vi gratulerer og ønsker CH lykke til med sesongen.

www.eurekakiropraktikk.no
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SIMEN MEEN HAUGENG

OFFENSIV OG VÅGAL
WANG-GJENG
Hopperne ved Wang Toppidrett i Oslo får kombinert skolegang
og satsing på idretten på en særdeles god måte.
Treninger på dagtid og flere samlinger med tett og god
oppfølging fra flere trenere gjør at det legges
ett solid fundament for fremtidige
topp-prestasjoner i bakken.

Benjamin er en ambisiøs fyr som har gjort en stor endring i sin hopp teknikk
fra i fjor. Han er utrolig treningsvillig og blir ofte anbefalt å ta det litt med
ro i stedet for å trene mer. Dessverre sliter han nå med en kneskade, men
han har alle verktøy klare til den dagen han er 100% igjen. Med litt
tålmodighet og hardt, men smart, arbeid fremover, vet vi at Benjamin
har mange gode opplevelser i vente.

KRISTOFFER ERIKSEN SUNDAL

Sander har bra teft for skihopping. Han har en god vurderingsevne av
egen hopping. Med den gode jobben han har gjort med å utvikle sine
fysiske ressurser kan dette bli en spennende sesong. Sander har en god
egenskap for å ta ut det beste når det virkelig gjelder.

Kristoffer har vokst opp et steinkast fra Holmenkollbakken og er sammen
med Olav den mest lokale hopperen vi har i Kollenhopp. Han hadde en
god og lærerik sesong i fjor med tidvis gode resultater i eliteklassen og
mange gode erfaringer. Han jobber fortsatt godt og seriøst og har
fortsatt positiv utvikling både når det gjelder fysiske ressurser og teknikk.

Se egen artikkel.

JØRGEN STRØM
Jørgen gikk over fra kombinert til hopp forrige sesong og viste at han er
god skihopper allerede da, ved å være en av de beste juniorene i Norge.
Jørgen trives i de største bakkene der han ofte kan krumme nakken enda
mer. Jørgen har med seg en god treningskultur fra tiden som kombinert
utøver og har gode muligheter til å få fine opplevelser denne sesongen.
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BENJAMIN ØSTVOLD

SANDER ERIKSEN

JENS GAARDER
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Ingenting er bedre enn å ha med Simen Meen på trening. Han er en seriøs
utøver som alltid skaper veldig god stemning rundt seg. I tillegg til denne
egenskapen jobber han langsiktig og er kritisk i evaluering av eget arbeid.
Det er nok også derfor han har tatt store steg både fysisk og teknisk denne
sommeren. Treffer Meen endelig hoppkanten denne vinteren, blir han en
skummel storflyger både denne sesongen og sesongene som kommer.

THEA SOFIE KLEVEN
Thea har denne sesongen hatt en fin utvikling og vi venter i spenning på at
hun tar siste steget opp i World Cup. Vi fikk en liten smakebit på potensialet
til Thea under World cupen på Lillehammer i starten av vinteren når hun
vant en treningsomgang før rennet. Hun har aldri vært sterkere enn nå
og er mer reflektert i den jobben hun legger ned.

NICOLAI FREDRIKSEN
Mest sannsynlig den beste Meksikaneren på hoppski. Dette er en stor
kar, han er faktisk den høyeste gutten i gruppa. Nico går alltid uredd til
verks (noe vi ser på som veldig positivt). Han har brukt mye av sommeren
til å jobbe med kropp- og skiposisjon i svevet og det begynner virkelig
å svare på enkelte hopp. Det blir spennende å se om vi får en olympisk
mester fra Mexico i skihopp om ikke så lenge.
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OLAV D. PRESTEGÅRD
Olav er en treningsivrig lokal type som har lært at det ikke er antall timer
som gjelder, men kvaliteten på det han gjør som er viktig. Olav elsker å fly
og prøver alltid å hoppe bakken ned. På sitt beste flyr han også godt med
flate ski og setter alltid nedslag uansett hvor langt han hopper.

WANG Toppidrett og Ung i tett samarbeid med
Kollenhopp for utvikling av skihoppere og
kombinertutøvere på veien til verdenstoppen.

SINDRE ULVEN JØRGENSEN
Stilfull hopper fra Asker som litt for sjeldent setter nedslag. Han skal ta opp
arven etter Asker sine storhoppere som Tom Hilde og Halvor Granerud.
Sindre elsker alt som har med ski å gjøre, og hopper gjerne rundt på det
som er, der det er mulig. Sindre bidrar sterkt med humøret sitt inn mot
gruppa og har gode muligheter til å bli en fantastisk skihopper.

ADRIAN THON GUNDERSRUD
Adrian er en liten luring. Sammen med Sindre er de ett tospann, som alltid
finner på de merkeligste ting til gruppas store glede. Han går første året på
Wang og er en gutt med høyt potensiale, litt rufset teknikk, men mange
gode egenskaper. Adrian tar stadig nye steg i bakken og klatrer jevnt og
trutt i Norges skiforbunds utviklings modell.

CASPER BRANTING
Casper kom til Kollenhopp denne sommeren for å kombinere toppidrett og
skolegang. Casper har en ustoppelig nysgjerrighet og treningsiver i alt han
gjør, og har virkelig fått vind under vingene sine i starten av denne sesongen.
Casper er også en ivrig seiler når han har anledning til det. Det blir en
spennende sesong for Casper hvis han fortsetter å ta store steg i bakken

PÅ WANG TOPPIDRETT OG UNG FÅR DU

•
•
•
•

Tett oppfølging i samarbeid med Kollenhopp
Trening med flere av Norges beste trenere
Lærere med idrettsforståelse
Trening i verdens mest kjente skianlegg

HUSK SØKNADSFRIST 1. MARS!

ØYSTEIN THORSHOV
Øystein er uten tvil den blideste gutten i gruppa, og tar alle utfordringer
med et lurt smil. Øystein er førsteklassing på Wang og har tidligere drevet
med mange idretter, noe som spesielt kommer frem når han tar fatt på
nye utfordringer. Dette er første året han spesialiserer seg mot skihopping
og kan med sin allsidige bakgrunn ta store steg i fremtiden. Øystein liker å
være mest mulig aktiv og spiller fortsatt fotball på fritiden.
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For spørsmål om WANG Toppidrett: Kristian Gilbert,
toppidrettssjef, 97650244, Kristian.Gilbert@wang.no
For spørsmål om WANG Ung: Martin Waaler Kaas,
idrettsansvarlig, 90752994, Martin.Kaas@wang.no

OSLO
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OBOSmedlemmer
opplever mer
for mindre

JENS GAARDER
TOTENS KRONPRINS
Toten har en stolt hopptradisjon, og Jens Gaarder fra Raufoss er i
ferd med å bli en del av den historien. Jens er med i juniorgruppa i
Kollenhopp og går nå sitt tredje år på Wang Toppidrett i Oslo. Han
er tydelig på at han ønsker å bli blant verdens beste skihoppere og
har absolutt de ferdighetene som skal til for å nå de målene.
ET DRISTIG VALG FOR Å NÅ TOPPEN
Jens tok et modig valg og flyttet til Oslo for å kunne kombinere
trening med videregående skolegang på Wang Toppidrett. Det er
ikke lett å flytte for seg selv når man er 16 år, og ansvaret dette
fører med seg kan være krevende. Jens, derimot, har virkelig bevist
at han har mestret denne utfordringen og blitt en av de mest selvstendige utøverne vi har i juniorgruppen. Han kommer aldri for
sent til verken trening eller skole, og har full kontroll på det meste.
Og det forteller oss om hvor dedikert han er.
EN TRÅ START PÅ FJORÅRSSESONG STOPPET IKKE JENS
Oppladningen til fjorårssesongen startet på verst tenkelig måte.
En skade førte til at han måtte holde seg unna hoppbakken hele
sommersesongen, og måtte starte vintersesongen med betraktelig
44
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færre hopp en de andre. Skaden burde ført til at Jens stilte mye
svakere enn de andre når sesongen startet, men Jens er ekstremt
treningsvillig og brukte tiden godt på alternativ trening under
skadeperioden. Dette resulterte i at han gikk vinteren i møte med
bedre fysiske forutsetninger enn tidligere, i beste Aksel Lund Svindal
stil. Jens viste at han er en av de beste juniorene i Norge og viste
flere gode resultater i bakken. Til slutt var han en het kandidat til å
delta i Junior-VM og kronet en god sesong med to bronsemedaljer
i Nordisk junior-landskamp.
SPENNENDE TIDER I MØTE
Oppkjøring til årets sesong har vært ganske annerledes enn i fjor.
Jens har vist meget gode takter gjennom hele sommeren, og holdt
seg nesten helt skadefri. Han har fortsatt det harde arbeidet og viser
stadig god utvikling fysisk. Testene hans før årets sesong viser at
han virkelig blir en person man må regne med, allikevel er nok det
viktigste at Jens har forstått at det må jobbes godt over tid. Det
blir mange spennende renn til vinteren og Jens er helt klart bedre
forberedt enn noen gang. Med den målbevisste og kontinuerlige
måten å jobbe på, mener Rune Velta han har gode sjanser for å nå
sine mål. Kanskje har vi en ny topphopper fra Toten i nær fremtid?

Fordeler hele livet
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

Les mer på obos.no/medlem
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Suveren seier i A-klassen og ny
bakkerekord på 105,5 meter på
Sander Vossan Eiksen.

Bendik Hulløen med siste finpuss av sats
og svev teknikken før konkurransen.

Kun Kollenhopp på pallen i C-klassen.
Seier til Adrian Thon Gundersrud
foran Casper Branting (t.v.) og
Sindre Ulven Jørgensen.

NORGES CUP
I FALUN
46
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Godt preparert bakke og flotte
forhold begge konkurransedagene.

I eliteklassen vant Joacim Aune fra Trønderhopp
foran Kollenhopp gutta Joackim Hauer og
Christian Røste Solberg.

V

i vil være verdens viktigste hoppnasjon, og som en del av denne visjonen ønsker vi å bidra til at andre nasjoner også styrkes.
Det er lite renntilbud i Sverige for deres få utøvere, så dette
er et velkomment opplegg for dem. Videre har vi holdt opplæring i
sentrale rennfunksjoner som utstyrskontroll, videomåling, samt stildømming og organisering og arrangement av renn. Norge deler sin
kompetanse, og henter også impulser tilbake. En annen positiv faktor
er at Falun åpner Normalbakken på Lugnet tidlig med lagret snø, slik
at vi kan forlenge sesongen slik at det blir noe mindre trykk midt i
sesongen. Det har vært gjennomført Konica Minolta NorgesCup i
Falun to ganger nå med veldig gode erfaringer sier Ståle Villumstad,
arrangementssjef i NSF.

God stemning i garderoben.

Christian Røste Solberg var strålende fornøyd med sin første
pallplass i eliteklassen.
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– VERDENS ENESTE LØP
OPP TO HOPPBAKKER!

F

or fjerde gang ble KollenOpp nok en gang en stor suksess.
Trappeløpet som starter i bunnen av Midtstuen med målgang
helt på toppen av Holmenkollen. Totalt var det 381 deltakere i
alderen 10-65 år som fullførte de totalt 800 trappetrinnene. Løpere
fra hele elleve forskjellige nasjoner stilte til start. Det var mange
nye fjes og noen som har deltatt i alle løp helt siden oppstarten.
FULLFØRTE LØPET IFØRT FULLT RØYKDYKKERUTSTYR
I tillegg til å ha deltakere på alle mulige nivåer og aldre, valgte
brannkonstabel May Tømmervold å gjennomføre løpet iført fullt
røykdykkerutstyr for å fremme brannvern sammen med norsk
brannvern som også hadde en stand på området. May Tømmervold
er verdensmester i ultimate firefighting etter å ha vunnet kvinneklassen i World Police and Fire Games i Los Angeles i 2017. En meget
imponerende dame og en enda mer imponerende prestasjon under
årets KollenOpp.
DEN USLÅELIGE LØYPEREKORDEN BLE SMADRET
Da Sindre Burås i 2015 løp på 07:03,2, i en sesong der han satset for
fullt på mellomdistanse, trodde vi alle at denne rekorden kom til å
stå i historiebøkene gjennom all tid. Så feil tok vi. Erik Udø Pedersen
fra Kristiansand Løpeklubb, som vant i 2017, deltok i år med et
skummelt mål, nemlig å ta løyperekorden. Erik er i den absolutte
norgestoppen på mellomdistanse og startet forrykende opp trappene
i Midtstuen. I mål stoppet klokken på 06:48,2, en helt hinsides tid
og smadring av rekorden med 15 sekunder. Da har han en total kilometertid på 05:20, som vanlige folk ville hatt vanskelig med å følge
på flatt underlag.
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I kvinneklassen var det også mange imponerende tider. Her stakk
Malin Hoelsveen, som kanskje forventet, av med seieren med tiden
08:29. En jente på 13 år som virkelig holder et høyt nivå på motbakke
løp og tok steget opp fra den imponerende andreplassen fra i fjor.
KONICA MINOLTA OG REKRUTTERING TIL HOPPSPORTEN
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 hatt de med på laget i
KollenOpp helt siden starten, og de er en stor bidragsyter til at arr
angementet er så bra som det er. Konica Minolta er blant markedslederne innenfor salg av nettverks- og programvareløsninger og
printere/multifunksjonsmaskiner 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. Overskuddet fra KollenOpp går til rekrutteringsarbeid i klubben.
JUBILEUMSLØPET
I 2019 skal vi arrangere femte utgaven av løpet den 14. september. Har
du lyst til å delta gå inn på www.kollenopp.no eller sjekk oss ut på
facebook eller instagram. Vil du være med å delta som sponsor eller
har noen ytterligere spørsmål, send en mail til kontakt@kollenopp.no.
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Stående logo

Liggande logo

1.

1.

Kolbotn TANNR

TA N N R E G U L E R I NG
TANNREGULERING FOR BARN OG VOKSNE
TLF: 66 80 00 29

2.

2.

TA N N R E G U L E R I NG

Kolbotn TANN

Familien Andersen
får kundeutbytte
på lån og innskudd
Vil du også ha kundeutbytte?
Bli kunde og sjekk hva du kan få på:
sb1ostlandet.no/kundeutbytte.
915 07040
Banken med kundeutbytte

VVS
Toyota Ramstad Bil AS
- et bilfirma du kan stole på!

VA ELEKTRO INDUSTRI BYGG

VERNEUTSTYR ARBEIDSKLÆR FESTEMIDLER VERKTØY

Ramstadkrysset ved E18. Ramstadveien 3, 1850 Mysen. Tlf 69 89 53 00
Avd Askim: Sagveien 1, 1814 Askim. Tlf 69 84 44 00

- Gjør det enklere å være fagmann

www.ramstadbil.no

TAR LEDELSEN NÅR NORGE BYGGES.
PROSJEKTLEDELSE I ALLE FASER.
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xipnacS BTN :otoF

onVisit Besøkssystem
Enkelt.

Sikkert.
Profesjonelt.

VINTERENS
STORE
S#I EL
Les mer og kjøp billetter på skifest.no

Vil du vite mer om Norges ledende
besøksregistrering?
www.onvisit.no / info@adaptive.no / +47 99563636

VI HAR «ALT» I

HOPPUTSTYR

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

08. - 10. MARS 2019

SPORT

Tlf. 69 83 70 43 www.hestengensport.no
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UNGDOMSSATSING

PETTER HANCKE FRAMSTAD (15)
Gruppas nykommer – tatt ekstremt store steg i sommer og høst.
Ivrig og spennende utøver.

UNGDOMSSATSINGEN

K

ollenhopp Ungdomssatsning er et tilbud for skihoppere og
kombinert utøvere som hopper for det meste i K40 og K60.
Vi er en gruppe på sytten utøvere og fire trenere. Vi har
hopptreninger, barmarkstrening og langrenns treninger. Hoved
fokuset på treningene er lek og moro, og vi ønsker at alle skal føle
mestring i hoppbakken. Vi tilbyr tre treninger i uka (to hopp og
én ressurs), samt en del helge-samlinger. Vi prøver å delta på alle
konkurransene som er i nærheten, i tillegg til Solan Gundersen og
Hovedlandsrennet. Utøverne i ungdomssatsningen er en ivrig gjeng
som har det meget gøy i bakken og det er et godt samhold i gruppa.
Det er alltid kult å komme på treninger med denne gjengen.
HØSTSAMLING I PLANICA
Hvert år drar vi på en utenlands-samling som ofte er høydepunktet
for utøverne våre. I år var vi i Planica i Slovenia, og en dagstur til
Villach i Østerrike. Utøverne fikk hoppet masse og det var mange
som fikk ny personlig rekord. I tillegg hadde vi lagkonkurranser og
54
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MARTIN TONBY OPSAHL (15)
Gruppas kaptein – møter opp på alle treninger og gir alltid
maks innsats. Lovende utøver med en slepen teknikk.

NICOLAI SUNDAL (15)
Gruppas konkurransemann – hever alltid nivået sitt i konkurranser.
Reflektert og spennende

JENS D. KVAMME (15)
Gruppas spinnville – utøver med masse energi, klarer ikke å
stå i ro. Heldigvis har han masse energi i hoppingen og i
langrenns-løypa også.

ADRIAN AADALEN (15)
Gruppas positive – Adrian er alltid blid og fornøyd på trening.
Han er ikke redd for nye utfordringer, noe som har medført at han
hopper på ett høyt nivå om dagen.

SIGURD MYRVANG (15)
Gruppas førstemann – Er så og si alltid førstemann på trening,
imitasjonstrening og i bakken. Veldig spennende utøver
med et høyt toppnivå.

X-factor konkurranse. Årets samling ble nok en gang meget vellykket,
både sportslig og sosialt.
GLID-CAMP I HEMSEDAL
I november før vinter-sesongen starter, tar vil alltid turen til Hemse
dal på en Glid-Camp. Her tar utøverne med seg det de har av ski,
og vi utfordrer skiferdigheten til utøverne ved lek og moro. Denne
samlingen er uten foreldre, så her er det alltid mange artige varianter
på hvordan man rer opp sengen sin, og hvordan man lager mat osv.

Drøssevis med nye personlige rekorder.
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UNGDOMSSATSING

FABIAN ØSTVOLD (14)
Stort talent som tross sin unge alder har nådd svært langt.

MARCUS PIENE GRØNVOLD (14)
Fryktløs og spennende utøver.

MARIUS JOHANNESSEN (13)
Lærevillig og spennende fyr

ABAYOMI ANDRES (13)
En hopper med stort potensiale

JOHN HELGE DALBAKK HOEL (14)
En utøver som jobber iherdig og har konstant framgang.

ARNT NICOLAI CHRISTENSEN (13)
Finslepen teknikker som kommer til å nå langt.

FREDRIK HOMLEID HELLAND (13)
Ivrig hopper med svært god spenst og nydelig V-stil.

SVERRE LUNDEBY (12)
Nytt bekjentskap med perfekt sittestilling.

OLE HANCKE-FRAMSTAD (13)
Offensiv fyr. Det bærer hoppinga preg av.

WALTER LUNDHAUG (13)
Walter tar små skritt og «perser» ca. en gang per uke.

INGVILD MIDTSKOGEN (12)
Fryktløse Ingvild stiller allerede høye krav til seg selv.

EMIL SCHØNEMAN SKAUG (12)
Ung liten fyr som er svært ivrig etter store bakker.

KO L L E N H O P P 2 0 1 9

KO L L E N H O P P 2 0 1 9

57

UNGDOMSSATSING

UNGDOMSSATSING

NOAH SANDSETHER (13)
Stiller topp motivert på treningene.

TOBIAS ØSTVOLD (11)
Gruppas mangeårige maskot som han må være et år til.

JENS D. KVAMME (15)

E
BLI MEDLEM

www.skiforeningen.no

r du i Midtstulia og ser en liten kar
som løper rundt som en tornado, gjør
Fortnite-danser og snakker på inn og
ut pust, da ser dere selveste Jens «Duffy»
Kvamme. Jens er en gutt med masse energi
både i og utenfor bakken. Han er alltid blid
og positiv, og liker nye utfordringer. Han er
også ofte sett i skate-park med rulleski, og
gjør masse triks.

5 KJAPPE

Jens har de to siste årene tatt veldig mange
steg i hoppbakken, på samlingen i Planica var
det veldig flott nivå på hoppingen hans, der
det ble både nye rekorder og en «takeoff».
Selv om han som oftest mener hoppet er
«helt greit ... tror jeg da». Jens er en målrettet
utøver, med en stor fremtid foran seg.

HVA ER DET BESTE MED KOLLEHOPP?
– Det beste med Kollenhopp er treningene og samlingene.

Helt greit ...
tror jeg da.

HVORFOR BEGYNTE DU MED KOMBINERT?
– Jeg drev først med langrenn, så tok pappa meg med i hoppbakken slik at jeg
fikk prøve å hoppe. Jeg syntes det var veldig gøy, og siden har jeg drevet med
langrenn og hopp.

HVA ER MÅLSETNINGEN FOR ÅRET?
– Pallen i hovedlandsrenn kombinert og topp 10 i FIS-youth kombinert i Trondheim
HVA ER DRØMMEN OG DINE LANGSIKTIGE MÅL?
– Det er å hoppe langt i konkurranser, vinne NM i kombinert, få en
World cup seier, og ta en medalje i VM eller OL
FAVORITT HOPPBAKKE?
– Villach i Østerrike.

58

KO L L E N H O P P 2 0 1 9

KO L L E N H O P P 2 0 1 9

59

UNGDOMSSATSING

UNGDOMSSATSING

STRÅLENDE SAMLING

I PLANICA
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UNGDOMSSATSING

MARCUS GRØNVOLD (13)

BRA OPPLEGG MED GODE TRENERE

D

ette sier Marcus til Kollenhopp magasinet når vi spør ham
om hvorfor han valgte Kollenhopp. Marcus er en ivrig utøver
som endelig begynner å få uttelling for alle timene han har
lagt ned i bakken. Under samlingen vi hadde i Planica ble hans gamle
pers ettertrykkelig slått, og økt til 98 meter. Marcus har en drøm
om en gang sette verdensrekord. Det er lang vei dit fra starten som
skihopper som 6 åring i K15 i Fossum-bakkene. Men alle bør følge
drømmene sine og om ikke lenge er Marcus halvveis til verdens
rekord.
62
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I Planica ble hans
gamle pers ettertrykkelig slått,
og økt til 98 meter.

Huser Entreprenør AS
2022 Gjerdrum
Tlf.: 63 99 29 20
post@huser.as

www.huser.as
Følg oss på
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KOLLENHOPP REKRUTT
K

ollenhopp rekrutt er en spretten gjeng med barn i alderen
6-12 år og representerer dermed Kollenhopps yngste utøvere.
Vi har i løpet av det siste året vært så heldige å få med oss
mange nye barn som ønsker å hoppe på ski. Vi har derfor utvidet til å
bli to faste trenere for barna. Anniken Mork og Magnus Ihle har nå
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 slutten av oktober, har
vi hatt faste treninger inne på Readyhuset på onsdager mens vi
ventet på snøen. Der har fokuset vært lek, akrobatikk og hoppteknikk.
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.

ANNIKEN MORK

SOMMERHOPPSKOLE – EN SUKSESS HVERT ÅR
Nok en gang har Kollenhopp rekrutt arrangert sommerhoppskole
den siste uken i sommerferien. I 2018 var rekordmange barn med
oss på sommerhoppskole. Det var ordentlig gøy å se så mange
hoppglade barn her i Midtstulia.
Sommerhoppskolen er en morsom og spennende 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. Vi fokuserer på lek og moro i hoppbakken,
noe som alltid bruker å være en suksess hos barna. Det var bare
store smil å se i bakken hele uken. Mange av årets deltakere på
sommerhoppskolen var allerede medlemmer i Kollenhopp rekrutt,
men det var også gledelig å se flere nye ansikter i hoppbakken. Vi
gleder oss til fortsettelsen!
AKTIVITETSDAGER OG HOPPBURSDAGER
Kollenhopp har gjennom de siste årene arrangert en rekke aktivitetsdager i de minste bakkene i Midtstulia. Her har barn (og voksne)
i alle aldre vært innom og fått prøve skihopping. Flere langrennsklubber har kommet til anlegget og hatt en annerledes trening enn
det de er vant med. I tillegg er barnebursdag i hoppbakken blitt
svært 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.
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MAGNUS IHLE

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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HOPPSHOP
HOPPUTSTYR TIL UNGE UTØVERE

SNOW AT HOME

NÅ KOMMER VINTEREN
Få riktig strømavtale fra GNP Energy

Leilighetspakka

Huspakka

Hyttepakka

Kampanjetilbud til nye kunder

Kampanjetilbud til nye kunder

Kampanjetilbud til nye kunder

50% AVSLAG

50% AVSLAG

50% AVSLAG

249 pr mnd i 3 mnd

399 pr mnd i 3 mnd

199 pr mnd i 3 mnd

* Kampanjetilbud i 3 mnd,
deretter 499 pr mnd.

* Kampanjetilbud i 3 mnd,
deretter 799 pr mnd.

* Kampanjetilbud i 3 mnd,
deretter 399 pr mnd.

Inntil 12.000 kWh

Inntil 25.000 kWh

Inntil 10.000 kWh

T: 21 65 10 00 // E: hei@gnp.energy // W: www.gnp.energy

www.hoppshop.no / +47 917 86 634
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TØMRER

TOTALLEVERANDØR INNEN
GASSDETEKSJON

Tak, nybygg og restaurering

Portable Gassmålere

Stasjonære Gassmålere og Sentraler

AJ Gassdeteksjon AS
Postboks 135
1851 Mysen
Tlf
E-Post
Web

69 84 64 70
Post@ajg.no
www.ajg.no

TAR LEDELSEN NÅR NORGE BYGGES.
PROSJEKTLEDELSE I ALLE FASER.

www.gullvakten.no

Prosjektstyring og brannrådgivning i
Norgestoppen!
Sjekk oss ut på www.fokusraad.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

eller følg oss på Facebook
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- velg plengjødsel fra Floratine Norge!

Bogstad golfbane

Nøkkelen til en vakker hage
S48 VANNINGSANLEGG AS
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.
Automatikken 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
jev
jevnt 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
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Ullevaal stadion
Kontakt oss i Floratine Norge AS:
Gullfunnet 50, 1570 Dilling

Floratine
...når resultatet er viktigst!

www.floratine.no

NORGE

/FloratineNorge
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TITTEL

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!

www.hako.no
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Toro, Hako, Kioti selges av Hako Ground & Garden AS, Lindebergvegen 5, Frogner. Tlf 22 90 77 60.
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VELKOMMEN TIL FORD STORE LILLESTRØM
TITTEL

“VI STØTTER
KULTUR OG IDRETT!”

Velkommen til oss!
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Martin Næss

Rune Birkely

Mato Grubisic

Øyvind Westli

martin@rohneselmer.no

rune@rohneselmer.no

mato@rohneselmer.no

ow@rohneselmer.no

Mob: 40074947

Mob: 91131932

Mob: 93284994

Mob: 997 49 923
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BÅTGLEDE FOR
ENHVER ANLEDNING
TITTEL

Vi støtter
KOLLENHOPP

DEMONSTRASJONSBÅT

kr. 300.000

selges nå
levert sjøsatt fra vinteropplag

GRINI NÆRINGSPARK 12. POSTBOKS 35, 1332 ØSTERÅS. TELEFON: 67 16 20 20.
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MED «STORT OG SMÅTT» 2019
STYRET
Bente Braathen
Roar Gaustad
Svein Granerud
Line Jeremiassen
Eirik Jørgensen
Klaus Kromann
Trine Kvil
Leif Lippestad
Fred Solvik
Ketil Sundal

Styremedlem
Leder
Nestleder
Varamedlem
Styremedlem
Skiforeningen
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Styremedlem

Ken Roar Elverum

Styrets Arbeidsutvalg

TRENERE
Carlo Brömel
Marius Huse
Simen Key Grimsrud
Øivind Grønn
Jo Morten Hagen
Magnus Ihle
Yngve Ludvigsen
Anniken Mork
Erlend Munkeby
Fred Solvik
Kim René E. Sorsell
Rune Velta
Thomas Wellèn

Kombinert elite
Hopp elite
Hopp 12-16 år
Hopp elite
Kombinert langrenn elite
Kollenhopp Rekrutt
Sportslig leder/Hopp elite
Kollenhopp Rekrutt
Hopp 12-16 år
Kombinert langrenn elite
Hopp 12-16 år
Hopp Elite
Hopp/kombinert 12-16 år

OPPMENN
Svein Granerud
Morten Tonby Opsahl
Bjørn Moen

Hopp elite
12-16 år
Kombinert elite

HOPP ELITE
Sander Bjørndalen
Casper Branting
Sander Eriksen
Nicolai Fredriksen
Jens Gaarder
Tor Håkon Gisholt
Halvor Egner Granerud
Adrian Thon Gundersrud
Marius Aas Hast
Joachim Hauer
Simen Meen Haugeng
Richard Haukedal
Bendik Netland Hulløen
Sindre Ulven Jørgensen
Thea Sofie Kleven
Jonathan Lauvsland
Marius Lindvik
Carl Henning Lippestad
Jørgen Madsen
Audun Malmer Nybøen
Olav D. Prestegård
Sondre Ringen
Christian Røste Solberg
Anna Odine Strøm
Jørgen Strøm
Kristoffer Eriksen Sundal
Fredrik E. Villumstad
Oscar P. Westerheim
Benjamin Østvold

Heddal IL
Røykenhopp
Bækkelaget
Fossum IF
Raufoss IL
Pors IL
Asker skiklubb
IL Jardar
Mysen IF
Bækkelaget
Fossum IF
Bækkelaget
Oddersjaa SSK
Asker skiklubb
Gjerpenkollen
Øvrebø IL
Rælingen Skiklubb
Bækkelaget
Skimt
Oddersjaa SSK
Vestre Aker Skiklubb
Bækkelaget
IL Jardar
Alta IF
Alta IF
IL Koll
Skimt
Bækkelaget
Lensbygda Sportsklubb

KOMBINERT ELITE
Espen Andersen
Lars Buraas
Kasper Moen Flatla
Ida Hagen
Mille Marie Hagen
Truls Johansen
Øystein Thorshov
Simen Tiller
Einar Lurås Oftebro
Jens Lurås Oftebro
Harald Riiber
Jarl Riiber
Marius Solvik
Jakob Eiksund Sæthre
Sebastian Østvold

Lommedalen IL
Hurdal IL
IL Jardar
Haslum IL
Haslum IL
Elverum hopp
Skimt
Moelven IL
IL Jardar
IL Jardar
IL Heming
IL Heming
Haslum IL
Fossum IF
Lensbygda Sportsklubb

15 ÅR
Petter Hancke Framstad
Jens D. Kvamme
Sigurd Myrvang
Martin Tonby Opsahl
Nicolai Eriksen Sundal
Adrian Aadalen

Kollenhopp
Haslum
Askim
Lommedalen IL
IL Koll
Trøgstad Skiklubb

14 ÅR
Marcus Piene Grønvold
John Helge Dalbak Hoel
Fabian Østvold

Fossum IF
IL Koll
Lensbygda Sportsklubb

13 ÅR
Abayomu Andres
Arnt Nicolai Christensen
Ole Hancke Framstad
Fredrik Homleid Helland
Marius Johannesen
Walter Lundhaug
Noah E. Sandsether

Østre Aker
Hobøl IL
Kollenhopp
Kollenhopp
Slitu
Østre Aker
Kollenhopp

12 ÅR
Sverre Lundeby
Ingvild Midtskogen
Emil Schøneman Skaug
Tobias Østvold

Kollenhopp
Kollenhopp
Hobøl IL
Lensbygda Sportsklubb

KOLLENHOPP REKRUTT
Ludvik Bang-Johansen
Zakarias Barth-Doornich
Erlend Bonnevie-Haavik
Christian Brembo Andersen
Kristoffer Dahl-Jensen
Aleksander Erichsen
Nikolai Flåm
Jørgen Furjord
Thomas Hellerud
Jonas Lynnebakken
Sindre Nilsen
Arthur Alexander Nordlie
Marius Emilian Saursaunet
Alfred Haga Schaanning
Andreas Schlichting
Fredrik Sjåtil
Aleksander Syrstad
Adrian Tennfjord
Johanne Terland
Aksel Torgersen
Emil Uggerud
Gjermund Fluge Ulleberg
Frode Wallberg
Magnus Aaseth

Kollenhopp: Kongeveien 5, 0787 Oslo. Redaktør: Ken Roar Elverum. Layout: Ole Jørgen Listuen. Opplag: 2000.

JOHAN REMEN EVENSEN

246,5METER

VIKERSUND

RUNE VELTA

243METER

VIKERSUND

JOACHIM HAUER

243METER

VIKERSUND

HALVOR GRANERUD

240METER

VIKERSUND

BJØRN EINAR ROMØREN

239METER

PLANICA

SONDRE RINGEN

226,5METER

VIKERSUND

TOM HILDE

223,5METER

VIKERSUND

MARIUS LINDVIK

220 METER

VIKERSUND

JON AARAAS

219METER

VIKERSUND

LARS BYSTØL

217METER

PLANICA

JØRGEN MADSEN

214METER

PLANICA

RICHARD HAUKEDAL

213 METER

VIKERSUND

LASSE OTTESEN

212METER

PLANICA

ESPEN BREDESEN

210METER

PLANICA

OSCAR WESTERHEIM

208METER

VIKERSUND

EIVIND HUGAAS

206,5METER

VIKERSUND

TOM AAGE AARNES

204METER

VIKERSUND

FREDRIK VILLUMSTAD

204METER

VIKERSUND

KIM RENÉ ELVERUM SORSELL

203,5METER

PLANICA

SIMEN TILLER

203.5 METER

VIKERSUND
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