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NORGES STØRSTE HOPP- OG KOMBINERTTEAM

LEDER

TERJE LØCHEN

LEDER

KOLLENHOPP I TET I TOPP OG BREDDE
K

ollenhopp vokser, og resultatene
blir bedre og bedre. Vår målsetting
i handlingsplanen om flere og bedre
skiløpere leverer vi stadig bedre på. Det
betyr selvsagt igjen at vi har gode trenere.
SISTE SESONG
Siste sesong var en meget god sesong for
både våre yngre utøvere og eliten. Resultatene ble toppet med at Jarl Magnus Riiber
vant verdenscupen totalt i kombinert.
REKRUTTERING
For et par år siden besluttet vi å bruke store ressurser på rekruttering som har vist
å gi resultater. Jeg kommer ikke utenom å
nevne Anniken Mork som har lagt et fantastisk grunnlag for jobben videre. Etter at
Anniken fikk jobb som veterinær i Rørvik,
har vi vært heldige å få inn nye entusiastiske og gode trenere på rekrutteringssiden. I
dag har vi registrert mer enn 40 betalende
rekrutter i gruppen under 12 år. I Kollenhopps historie har vi aldri hatt flere! Dette
lover bra!
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SESONGEN 2019/2020
Været har vært en utfordring i starten av
denne sesongen, men det har vi vært igjennom før. Så lenge bortfallet av snø/kulde
ikke varer for lenge, håper jeg det ikke vil gå
utover fremtidig rekruttering. Ved hjelp av
kunstsnø har vi klart å holde Midtstubakken (K95), samt K10 og K20 i Midtstulia åpen.
K40 og K60 har vi dessverre ikke klart å få
opp. Holmenkollbakken har vært åpen nok
til at vi har fått arrangert Norgescup under
fantastisk fine forhold. Vi satser og håper
på at snøen snart kommer, så vi får en fin
fortsettelse og avslutning på sesongen.
Før denne sesongen ble det klart at vi
leverer mange eliteutøvere til landslag.
I hopp har vi én utøver på A-laget for damer
og to på A-laget for herrer. I tillegg har vi
seks utøvere på toppidrettssatsingen. I
kombinert har vi fire utøvere på A-laget. Det
er jo dette vi jobber for, men det koster oss
veldig mye i tapt treningsavgift. I en ideell
verden burde dette selvsagt premieres fra
skiforbundet, men denne verden er vi dessverre ikke i. Vi får bare fortsette å levere!

I hopp har Marius Lindvik tatt steget opp
i toppen med to seire i Hoppuka og ligger
best an av de norske hopperne i sammendraget i WC (nr. fem i skrivende stund).
Sondre Ringen har også fått forsøke seg i
WC ved å delta under hele hoppuka. Våre
utøvere har også representert Norge veldig
godt i Continentalcupen.
I kombinert har Jarl Riiber så langt tatt
storeslem med 8 av 10 mulige seire i verdenscupen. I tillegg må også nevnes brødrene
Oftebro (Jens og Einar), hvor Jens så langt
har fire pallplasseringer i verdenscupen.
Vår kombinertgruppe på elitesiden har
ellers i år prestert langt over det vi kan forvente. Til tider har vi nesten ikke hatt utøvere «hjemme», fordi nesten alle har vært
ute og representert Norge, enten i verdenscupen eller Continentalcupen.
Det blir veldig spennende å se hvordan
sesongen utvikler seg. Vi regner med å få
representere Norge i junior VM med mange deltagere fra Kollenhopp både i hopp
og kombinert. Det samme gjelder Nordisk
juniorandskamp. Vi har flere gode kandidater.

I år vil det for første gang arrangeres et
felles Norgesmesterskap på Lillehammer
for alle nordiske grener (siste helg i mars)
og begge bakkestørrelser i hopp og kombinert. Vi heier på Kollenhopps utøvere!
ARRANGEMENT
Kollenhopp har mange arrangement i løpet
av et år. Vi arrangerer norgescuprenn både
i hopp og kombinert i Midtstubakken og
Holmenkollen. Videre har vi regionrenn for
aldersbestemte klasser i Midtstulia K60 og
K40 og lokale renn for de minste i Midtstulia K10 og K20. Under Raw air siste år
arrangerte vi et veldig populært Mini Raw
air-renn som skal gjentas i år.
I løpet av sommeren arrangerer vi renn
i alle plastbakkene i Midtstuen (fra K10 til
K95). I tillegg arrangerer vi sammen med
NSF en «storsamling» i Midtstuen for jenter
og gutter fra hele landet.
Til slutt har vi kanskje vårt viktigste arrangement i Midtstulia i august hvert år. Da
arrangerer vi hoppskole for de yngste. Siste
høst hadde vi 54 deltagere fordelt på to uker.

I september hvert år (5-årsjubileum i år)
arrangerer vi KollenOpp som er et trappeløp som starter i bunnen av Midtstubakken,
opp til kulen, over til Holmenkollen, for så
å løpe opp unnarennet og opp til toppen
av tilløpet. Deltagerantallet øker stadig, og
sist høst var det 500 påmeldte.
Til alle våre arrangement trenger vi frivillige. Uten dem får vi ikke gjennomført våre
arrangement. Jeg vil rette en stor takk til foreldre og andre som bidrar til at vi kan arrangere alt det vi driver med – takk skal dere ha!
SAMARBEID
Vi er fremdeles i den heldige situasjon at vi
har jobben med å preparere hoppbakkene i
Holmenkollanlegget for kommunen, i tillegg
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, og vi har i tillegg våre egne ak-

tivitetsrom nede i Midtstuen som er viktig
for å kunne drive idrettene våre effektivt.
Vi savner fremdeles et arrangementsbygg
i tillegg til at vi er i ferd med å bli lei av at
det ikke blir lagt plast i Holmenkollbakken.
Wang toppidrett er blitt en veldig viktig
samarbeidspartner for oss. De fleste utøverne våre i hopp- og kombinert tar
videregående på Wang Toppidrett. Vi
kunne ønske oss vertsfamilier for unge fra
andre steder av landet som ønsker å gå på
Wang, men sliter med å finne bosted.
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 VÅRE UTØVERE
LYKKE TIL VIDERE!
Roar Gaustad, Leder
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LEDER 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

SVEIN GRANERUD
NESTLEDER

EIRIK JØRGENSEN
STYREMEDLEM

FRITZ FREDRIKSEN
STYREMEDLEM

KJETIL SUNDAL
STYREMEDLEM

LEIF LIPPESTAD
STYREMEDLEM

FRED SOLVIK
VARAMEDLEM

BJØRN MOEN
OPPMANN

KLAUS KROMANN
STYREMEDLEM – SKIFORENINGEN

TRINE KVIL
STYREMEDLEM
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ERLEND MUNKEBY
DAGLIG LEDER

KEN ROAR ELVERUM
STYRETS ARBEIDSUTVALG
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KOLLENHOPP

TITTEL

TURNERINGEN STARTER I  EN
06.-08.MARS
Les mer og kjøp billetter på
skifest.no

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.

Foto: Snorre Veggan

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.
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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.
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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.
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.

Det gjelder å utnytte den
bæreflaten utøverne har
(med kropp og utstyr)
på en enda bedre måte.

BEDRE KVALITET I DAGLIG TRENING OG PÅ SAMLINGER

E

tter en sesong med gjennomsnittlige
resultater valgte vi å gjøre noen
endringer som skal løfte nivået igjen
til sesongen som kommer. Det er i utgangspunktet ikke alt for store ting, men noen
justeringer som skal forbedre kvaliteten i
det daglige og på samlinger. Vi har endret
arbeidsoppgavene i trenerteamet, dvs. at vi
har satt Andreas Vilberg inn som sjef for
toppidretts-gruppen og Thomas Lobben
er nå assistent på a-laget. Andreas Vilberg
får i tillegg ansvar for daglig trening i Oslo i
samarbeid med Yngve Ludvigsen og Geir
Ødegard. Dette trenerteamet er også på
tur med COC gruppen. Vi opplever allerede
nå at dette grepet har løftet kvaliteten i
Oslo og har gitt en motivasjons-boost til
Andreas i samspill med de andre trenerne.
10
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Thomas Lobben er en viktig ressurs i teknikk
trening både i hallen og i bakken siden han
har lang erfaring og har jobbet før med de
fleste utøverne som er på a-laget.
FLERE UTØVERE PÅ A-LAGET
A-laget er i år større, vi har med oss 8 utøvere.
En fin blanding med noen veldig erfarne og
tre ganske unge løpere. Thomas Markeng,
Robin Pedersen og Marius Lindvik har fått
sjansen og er ekstremt motiverte. De legger
litt press på de gamle og er ikke redd for å
ta plassene de fortjener.
FOKUS PÅ FORBEDRING AV
FLYFASEN OG STIL
På den tekniske fronten så har vi konkludert
med at vi bør bruke mer tid på å forbedre

oss i flyfasen og rundt stil. Det gjelder å
utnytte den bæreflaten utøverne har (med
kropp og utstyr) på en enda bedre måte.
Slik vi ser det på Japanerne som tok et stort
steg her i fjor.
Jeg er positiv når jeg ser på resultatene
fra i sommer der vi klarte å kjempe om
gode plasseringer i Sommer Grand Prix og
hadde et høydepunkt i siste konkurranse i
Klingenthal med Lindvik på 2. plass, Johansson
på 6. plass og alle våre løpere innen topp 21.
Siste forberedelsene er i gang og vi gleder
oss til sesongstarten i håp om at vi kan prege
renn og kjempe om pallplasseringer oftere
enn vi klarte forrige sesong.
ALEXANDER STÖCKL
Landslagstrener hopp

GJØR DET ENKELT

PRINT FRA
MOBILEN
#stoltsponsor
KO L L E N H O P P 2 02 0
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med å rekruttere og utvikle nye talenter
for fremtiden. Vi er fortsatt veldig sårbare i
forhold til antall utøvere på høyt nok nivå,
men vi ser progresjon i både nivå og bredde etter Line fikk ansvaret for prosjektet.
SAMARBEID MED HERRE LANDSLAGET
Siden 2015 har vi hatt alle samlinger i ressursperioden sammen med herrelaget. Det
har bidratt til økt kompetanse for både trenere og utøvere, vi opplever det som om vi
er ett lag som jobber sammen mot felles
visjon, som det eneste landslaget i verden
innen skihopp. Det er vi stolte av. Sport science avd. med Magnus Brevig i spissen gir
oss mye kunnskap på langt høyere nivå enn
tidligere i forhold til utvikling i de fleste
ledd. Vi synser mindre og vet mer.
FLEST WC RENN I NORGE
Sportssjef Clas Brede Bråthen er dirigenten
i systemet som sammen med sine støttespillere i hoppkomiteen og FIS, er veldig
offensive for å arrangere hopprenn i Norge
og for å lage produktet bedre. Det har re-

sultert i at Norge har flest WC renn, vi har
flest storbakkerenn og vi hadde den første
turneringen i WC med Raw Air. Mye tyder
nå på at vi også blir den første nasjonen til
å arrangere jentenes første skiflygingsrenn
innen kort tid.
VI DRAR LASSET SAMMEN
Vi vet alle at vi er med på noe som er mye
større enn oss selv. Vi er stolte av å jobbe for Hopp Norge og vi er svært ydmyke
og takknemlige for den jobben som gjøres
med å utvikle skihoppere og at det i Norge jobbes godt mot felles mål og visjon. Vi
opplever det som en av våre store styrker
for øyeblikket.
Vi håper det fortsetter, så skal vi love å
gjøre alt vi kan for å skape flere uforglemmelige øyeblikk i hoppbakkene til vinteren
vi også. Vi sees på WC Lillehammer 7. og
8.desember og Raw Air på kvinnedagen
8.mars 2020 i Holmenkollen.

Vi skal gjøre alt vi kan for å
utvikle oss videre.

CHRISTIAN MEYER
Landslagstrener

VI SØKER SELVSTENDIGE
FORHANDLERE FOR SALG
AV STRØMAVTALER

NSF A-LAG JENTER
Gode forberedelser - beintøff innsats og motiverende målsettinger = utvikling.

V

i kan trygt se tilbake på en VM sesong med svært mange stolte øyeblikk. Nok en fantastisk sesong for
Maren Lundby med gull, 2 x bronse i Seefeld, 12 seire i WC og sammenlagtvinner
for 2 år på rad. Hun betyr enormt mye for
norsk hoppsport og er en mal for de andre
jentene å strekke seg etter. I VMs lagkonkurranse tror jeg effekten av Maren´s evne
til å prestere over lang tid dro med seg alle
våre jenter i en triller av en lagkonkurranse,
der vi mot sunn fornuft tok bronse medalje som lag. Anna Odine Strøm leverte topp
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resultater og opplevde for første gang å
være på pallen i WC, det skjedde to ganger
og i Zao Japan var hun nær ved å vinne.
Hva vil motivere oss til videre utvikling
og tørre å gå nye veier nå?
Vi evaluerte sesongen i mars etter WC
avslutningen og var enige om at dette var
fryktelig gøy. Både jentene og støtteapparatet har ofret mye i mange år, men var
veldig tydelige på at dette er langt fra siste
kapittel, og da må vi se fremover og sørge
for å utvikle oss videre.
Vi jobber nå i et system som gir oss på

nødvendig støtte både sportslig, politisk
og økonomisk. Vi er godt besatt på trenersiden med Jermund Lunder og Henning
Stensrud, begge erfarne trenere med høy
kompetanse. Alexander Henningsen er vår
service og logistikk ansvarlig, og fungerer
også som trener i daglig arbeid på Lillehammer. Disse utgjør støtteapparatet på
A-laget.
PROSJEKT 2022
Line Jahr er ansvarlig trener for prosjekt
2022, og gjør en veldig viktig og god jobb

GNP Energy er i sterk vekst og har fortsatt store vekstambisjoner i hele
Norge. Vi søker derfor etter forhandlere som skal bidra til at GNP Energy
blir representert i alle landets fylker både på privat- og bedriftsmarkedet.
Ta kontakt med salgssjef Steffen Aas for en prat!

Steffen Aas
T: 413 13 007
E: steffen@gnp.energy
KO L L E N H O P P
W: www.gnp.energy

2020
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NSF HOPP A-LANDSLAG
OG TOPPIDRETTSSATSING
Anna Odine Strøm, Halvor Granerud og Marius Lindvik er på NSFs A-landslag denne sesongen og får full oppfølging
av landslagstrenerne og støtteapparatet der gjennom hele sesongen. Og hele seks Kollenhoppere er denne sesongen
på Norges Skiforbunds toppidrettssatsing. De følger samling- og konkurranse opplegget der under ledelse av
landslagstrenerne Andreas Vilberg, Geir Ødegård og Yngve Ludvigsen.
Vi ønsker våre landslagshoppere lykke til i jakten på gode prestasjoner, og heder og ære på den internasjonale arena.

ANNA ODINE STRØM

HALVOR GRANERUD

OSCAR WESTERHEIM

SONDRE RINGEN

YNGVE LUDVIGSEN –
NSF TOPPIDRETTSSATSING OG
SPORTSSJEF WANG TOPPIDRETT
Yngve er også denne sesongen engasjert av NSF hopp til å
bidra i toppidrettssatsingen. Dette er de beste utøverne i
Norge bak A-landslaget. Yngve er med både på den daglige oppfølgingen av utøverne i toppidrettssatsingen som
hører til vår region, samt at han er med både på samlinger
og internasjonale konkurranser. 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.

MARIUS LINDVIK
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RICHARD HAUKEDAL

FREDRIK VILLUMSTAD

CHRISTIAN RØSTE SOLBERG

SANDER VOSSAN ERIKSEN
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EINAR LURÅS OFTEBRO

V

i har forberedt oss til
World Cup gjennom
hyppige
samlinger
gjennom sommer og høst,
totalt 75 døgn, før konkurranseperioden startet i midten av november. Vi har benyttet
oss av treningsfasilitetene hjemme i Norge, men også vært i
Oberhof, Planica og
en lengre tur til USA.
Nytt av året er at vi har
testet vindtunnel i Stockholm og satt i gang et høyde prosjekt i samarbeid med
Olympiatoppen, da med tanke
på De Olympiske Leker i Beijing 2022.

JENS LURÅS OFTEBRO

VINDTUNNEL STOCKHOLM
Vi reiste til Stockholm med et ønske om å bli bedre flyvere. Hver utøver
fikk totalt over 10 minutters flytid, noe som tilsvarer svært mange skihopp. Vi erfarte at med en spiss målsetting og bevisst holdning til hva vi
ønsket å få ut av vindtunnelen, ville også utbyttet bli gunstig. Utøverne
skjønte raskt hvordan de hensiktsmessig skulle føre ski og kropp for å
kunne øke bæreflaten i et skihopp. Denne erfaringen ble svært gunstig
da utøvernes utbytte viste seg å øke effektiviteten i hoppbakken. Evalueringen av dette er så spennende at vi høyst sannsynlig kommer til å
legge til rette for denne type utvikling også neste år.
HØYDE PROSJEKT 2022
I de OL 2022 i Beijing, møter vi en helt ny utfordring som det finnes svært lite kunnskap om i kombinert. Konkurransene befinner seg
på over 1700moh, som igjen betyr at vi er nødt til å lære mer om
høydeakklimatisering for en kombinertløper. Det finnes svært mye
kunnskap om akklimatisering til høyde, men dette er i stor grad dokumentasjon som omhandler spesifikke utholdenhetsidretter og ikke
samspillet mellom eksplosivitet og utholdenhet som en kombinertløper utfordres på daglig. Dette har resultert i et høyde prosjekt som
strekker seg fra 2019-2022, et samarbeid mellom Norges Skiforbund
Kombinert og Olympiatoppen.
Vi reiste derfor i slutten av juli til Park City, Utah, med et ønske om
å skaffe bred erfaring rundt denne problemstillingen. Turen ble totalt
på 25 dager, der vi fikk gjennomført mye og variert trening (ca. 70 timer
trening). Vi hadde lange løpeturer på 3,5 timer over 3000moh, hoppet
på 2000moh og gjennomførte intervaller i Soldier Hollow. Vi skaffet oss
bred og mange nye erfaringer på denne turen, som blir svært viktige i den
videre planleggingen av vårt høyde prosjekt mot OL Gull i Beijing 2022.
Totalt sett har vi fått gjennomført mye og hatt høy kvalitet i våre
forberedelser til årets World cup sesong. Vi føler vi er godt forberedt
og rustet til å møte alle utfordringene som kommer vår vei. Vi har et
vesentlig yngre lag enn på lenge, og det blir svært spennende å se hvor
slagkraftige utøverne kan bli gjennom en lang vinter.
Peder Sandell
Hovedtrener Elite Herrer
20
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ESPEN ANDERSEN
JARL RIIBER

VERDENS BESTE KOMBINERTGJENG
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ELITESATSING

ELITESATSING

TRENERE ELITE

K

ollenhopp sin elitesatsing består av elevene på Hopp og
Kombinert linjen ved Wang Toppidrett i Oslo, og alle som
satser på skihopping og kombinert etter endt skolegang.

FELLES TRENINGER OG SAMLINGER
Hopp og kombinert har felles både treninger og samlinger. Dette
for å styrke samholdet, samt at det gir trenerne god mulighet for
å sparre med hverandre underveis i arbeidet.
TESTER HVER MÅNED
Utøverne testet en gang i måneden på MLD plattformen vår. Den
hjelper oss å holde oversikt over den enkeltes fysiske tilstand og
utvikling. Dette har vist seg svært verdifullt i treningen for kraftutvikling (watt).

SAMARBEIDSFOKUS
Kollenhopp samarbeider tett med Norges Skiforbund Hopp og
Kombinert. Og således sikres faglig oppdatert nivå og vi nyter
godt av kompetansen i NSF og Olympiatoppen.
VERDIFULLE SAMLINGER
Vi har flere samlinger gjennom sesongen på tre-fire dager. Men
vi har også hvert år en lengre samling i utlandet. Her får trenerne
gitt den enkelte utøver tett og god oppfølging.
MORGENDAGENS UTØVERE
Vi skal fortsatt utvikle utøvere som kvalifiserer seg til deltagelse
på internasjonale konkurranser og inn til landslagene i Norge.
Og således bidra til at Norge i fremtiden fortsatt skal være blant
verdens beste nasjoner både i Hopp og Kombinert.

ØIVIND GRØNN
ELITE HOPP

RUNE VELTA

ELITE HOPP WANG

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

Hoppkongen med to VM gull fra Falun har nå sin tredje 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.

TRULS JOHANSEN
ELITE KOMBINERT

CARLO BRÖMEL

MARIUS HUSE

HOVEDTRENER ELITE HOPP
Marius er trener for våre eldste elitehoppere som kombinerer
sin skihoppsatsing med studier/jobb. Marius følger opp utøverne tett både på ressurstreningen og i det tekniske arbeidet.
Han er også på Wang treninger og bistår Rune Velta i oppfølgingen av utøverne der. I tillegg er han initiativtaker og i med i
ledelsen av trappeløpet KollenOpp.
24
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HOVEDTRENER ELITE KOMBINERT
Carlo er inne i sitt fjerde år som hovedtrener for våre beste
kombinertløpere. I tillegg er han engasjert av Norges Skiforbund til oppfølging av landslagsutøvere i den daglige treningen
og på utvalgte samlinger. 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
ledelsen av trappeløpet KollenOpp.

Avsluttet sin aktive karriere etter forrige sesong og har med
seg mye erfaring derfor inn i trenerrollen. Han skal bistå Carlo
både i den daglige treningen, og være med på utvalgte samlinger og konkurranser. Han har også ansvar for langrennstreningen for aldersgruppen 12-16 år, altså Kollenhopp Ung.
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ELITE KOMBINERT

HARALD RIIBER
Fornøyd vinner av årets
NM Normaldistanse.

ELITE KOMBINERT
HISTORISK FORRIGE SESONG
Da Jarl Magnus Riiber passerte målstreken
den 2. Februar 2019 i Klingenthal ble han
den første nordmann som vant verdenscupen sammenlagt på 20 år. Jarl vant 12 av
13 World Cup konkurranser og ikke minst 2
gull og 1 sølv medalje under VM I Seefeld.
Etter sesongen ble han i tillegg kåret til
årets utøver i skisportens nordiske grener,
som første kombinertutøver noensinne.
LANDSLAGSUTTAK
Samtlige utøvere i Kollenhopp Elite Kombinert er en del av NSF´s satsningslag i år.
Vi har 4 utøvere på A-landslagetlandslaget,
2 på utviklingslaget og 5 på rekrutt- og
juniorlandslaget. Og i tillegg to jenter på
26
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jentesatsningen. Og således har vi nå enda
tettere samarbeid også med Olympiatoppen i Oslo.
KLARE MÅLSETTINGER FOR SESONGEN
Vårt mål er å få våre utøvere ut på internasjonale oppdrag på alle nivåer. Klare høydepunkter er YOG og Junior VM. Videre håper vi på flere utøvere som kan kvalifisere
seg for deltakelse i World Cup. For å oppnå
disse målene vårt ble det tilrettelagt et solid sportslig opplegg med samlinger i Oberhof, Lillehammer, Beitostølen og Falun.
NY TRENER I TEAMET
Truls Johansen er med i trenerteamet i
gruppa etter at han la skia på hylla etter

SIMEN TILLER

KASPER MOEN FLATLA

LARS BURAAS

JAKOB EIKSUND SÆTHRE

MARIUS SOLVIK

SEBASTIAN ØSTVOLD

fjorårets sesong. Ved siden av trenerjobben tar han trener studie i Elverum.
HOPPING, RULLESKI OG OG TYSK PØLSE
For tredje år på rad gjennomførte vi vår
hovedsamling i den tyske landsbyen Vesser
og trente i ca. én uke i Oberhof og Thüringer Wald. Årets hospitanter på samlingen
fra ungdomssatsingen var Jens Kvamme
og Mathilde Oustad. Vi fikk gjennomført
mange gode hopp-økter, plukket en del
kilometer på rulleski og løping i de tyske
skoger. I god tradisjon avsluttet vi samlingen med grillkveld og knallgode Thüringer
Bratwurst.

Vårt mål er å få våre utøvere
ut på internasjonale
oppdrag på alle nivåer.

IDA HAGEN

MILLE HAGEN
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TERMINLISTE KOMBINERT VINTER 2020
JANUAR
Lørdag

4. Januar

NC MIDTSTUEN OSLO

Søndag

5. Januar

NC MIDTSTUEN OSLO

Lørdag

18. Januar

NC NOTODDEN

Søndag

19. Januar

NC NOTODDEN

Lørdag

25. Januar

COC RENA

Søndag

26. Januar

COC RENA
FEBRUAR

- FRA ØRN TIL RÅSKINN

HARD WORK PAYS OFF
På lik linje som de siste årene har han jobbet hardt og konstruktivt videre. Han har
i hele junior tiden jobbet dedikert, godt
gjennomtenkt og med mye innsats. Han
sette seg stadig langsiktige mål og lager
planer for seg selv i samråd med personer
rundt seg. Han er tålmodig og stoler på
prosessen som teamet rundt han setter i
gang. Denne oppskriften har gjort at han
har utviklet seg fra en utøver som hoppet
midt på kulen i Holmenkollen for tre år
28
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siden, til en kombinertløper som kjemper
om plasser i Continental cup og kanskje
også World cup. I hoppbakken har han blitt
en av de tøffeste teknisk sett og finner mer
og mer nivået som trengs for å lykkes på
internasjonalt nivå.
ANALYTIKER JAKOB
En av Jakobs spesielle styrker er at han
er veldig god på å analysere teknikker fra
andre utøvere, spesielt i langrenn. Han tar
gjerne med seg analysene og prøver å overføre deler av tekniske løsninger til seg for å
bli enda bedre. Dette har blitt til i samspill
med lagkameratene som Jens, Einar, Kasper
osv. og er blitt en del av vi ønsker å kalle
Kollenhopps DNA. Nytten av at alle bidrar
med sitt beste gjør oss alle bedre og til et
sterkt lag som hever seg fra sesong til sesong på et enda høyere nivå.

4. Februar

JUNIOR NM RENA FELLESSTART

Lørdag

5. Februar

JUNIOR NM RENA 5KM/10KM

Søndag

6. Februar

JUNIOR NM RENA 5KM/2,5KM

Lørdag

15. Februar

NC/YOUTH CUP KNYKEN

Søndag

16. Februar

NC/YOUTH CUP KNYKEN

Torsdag

20. Februar

HOVEDLANDSRENN (15-16), LIERBERGET

Fredag

21. Februar

HOVEDLANDSRENN (15-16), LIERBERGET

Lørdag

22. Februar

HOVEDLANDSRENN (15-16), LIERBERGET

Søndag

23. Februar

HOVEDLANDSRENN (15-16), LIERBERGET

Fredag

28. Februar

SOLAN GUNDERSEN (12-14), ALVDAL

Lørdag

29. Februar

SOLAN GUNDERSEN (12-14), ALVDAL
MARS

JAKOB EIKSUND SÆTHRE (20)

KNALL OG FALL I SESONGSTARTEN
Jakob starter i år i sin første sesong som
senior. Starten gikk ikke helt som planlagt
med et lite uhell i hoppbakken som satte
han litt tilbake. Vanligvis er han som en katt
som alltid lander på beina, men denne gangen ble ett av de ni katteliv brukt opp og
han landa på skinka.

Fredag

POENGSANKING I CONTINENTALCUP
Målet til sesongen er å kvalifisere seg til så
mange internasjonale renn som mulig og
plukke mange poeng i Continentalcupen.
Jobben som har blitt gjort denne sesongen,
alle treningstimer og ikke minst en sommer
og høstsesong nesten uten sykdom skal
lønne seg nå. Testene på mølle ser veldig
lovende ut og teknisk har Jakob utviklet seg
enda videre. Vi gleder oss og ønsker Jakob
lykke til.

Søndag

1. Mars

SOLAN GUNDERSEN (12-14), ALVDAL

Lørdag

14. Mars

NC HOLMENKOLLEN

Søndag

15. Mars

NC HOLMENKOLLEN

Onsdag

25. Mars

NM LILLEHAMMER

Torsdag

26. Mars

NM LILLEHAMMER

Fredag

27. Mars

NM LILLEHAMMER

Lørdag

28. Mars

NM LILLEHAMMER

Søndag

28. Mars

NM LILLEHAMMER

I hoppbakken har han
blitt en av de tøffeste.
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ELITE KOMBINERT

VINTERENS
RÅESTE
SKIHELG!

Les mer og kjøp billetter på
skifest.no

06.-08.MARS 2020

DRAMATIKK I DE JAPANSKE SKOGER

I

30
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lagde lydene. Carlo, litt forvirret, spurte hva som hadde skjedd.
«Nei, det var en bjørn», svarte de to karene. «En liten Bjørn?» lurte
Carlo på. «Nooo noo, a big bear, two meters» kom det tilbake fra
japanerne. Heldigvis endte det bra og heldigvis viste ikke Carlo helt
hva som faktisk møtte han i skogen før etterpå.

I løpet av denne turen lærte jeg
mye om japansk treningskultur, mat
og innhold i dagene på samling.

tsloH tseuqcaJ otoF

sommer var Carlo Brömel så heldig å følge det japanske
kombinertlandslaget, med Yoshito og Akito Watabe i spissen.
Gjennom god kommunikasjon med Takashi Kitamura, fikk han
være med som aspirant eller lærling, i godt over to uker. Han var
med på hoppøkter, løpeturer og langrenns-turer i både Hakuba
og Sapporo. «I løpet av denne turen lærte jeg mye om japansk
treningskultur, mat og innhold i dagene på samling. Det har vært
utrolig lærerikt å få et innblikk i dette», sier Carlo entusiastisk, og
skyter inn at den ikke er veldig annerledes enn det vi holder på
med i Norge.
En vanlig joggetur i de japanske skoger ble litt annerledes enn
det Carlo forventet seg, når ble med Yoshito og Akito i deres
hjemmiljø. Midt under joggeturen stoppet de brått opp etter å
ha hørt kraftige lyder rett ved stien. Med febrilsk klapping med
hendene og rare lyder, klarte de å skremme bort dette dyret som
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I

år har vi hatt et lite generasjonsskifte i Elitegruppen. Det var flere
som ga seg med satsningen på toppnivå i fjor og noen ble tatt ut
på NSFs toppidrettssatsing. Men nye utøvere er kommet inn og
da i hovedsak utøvere som var ferdig på Wang toppidrett. Sammen
har vi igjen skapt et godt miljø med mye god trening, mye moro og
forhåpentligvis mange gode resultater når vinteren kommer.
INNETRENINGER PÅ READY
Som tidligere har vi hatt Readyhuset som hoved treningsarena. Der
sitter lukten av utallige treningstimer i veggene. Perfekt for å sette
hard trening i fokus og at ingenting kommer av seg selv. Her får
vi trent fysisk og ikke minst spilt fotballtennis og terpet på den
tekniske biten i hallen.
BORTEBOENDE SKIHOPPERE
I år så består gruppen av en base på fire utøvere. Marius Aas Hast
er den eldste og kapteinen på treninger, sammen med de tre ny
ankommende utøvere; Simen Meen, Nicolai Fredriksen og Jens
Gaarder. Som tidligere har vi i gruppen vår også med de utøverne
32
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MARIUS AAS HAST

JENS
JENS GAARDER
GAARDER

NICOLAI FREDRIKSEN

SIMEN MEEN HAUGENG

AUDUN MALMER NYBØEN

SANDER BJØRNDALEN

som bor et stykke unna. Her har vi Audun Malmer Nybøen, som
bor i Kristiansand og Sander Bjørndalen, som bor i Skien. Selv om
de ikke har like stor mulighet til å være med på daglige treninger
i Oslo, så er de med på det meste av samlinger og renn gjennom
forsesongen og selvfølgelig vintersesongen.
FYSISK STERKERE, TEKNISK BEDRE OG ETT ÅR ELDRE
Det er spennende å se på utviklingen de fleste utøvere får etter
å ha blitt ferdig med videregående skole. De fysiske resultatene
blant gutta begynner å nærme seg snittet i toppidrettsgruppen.
Det hoppes høyt og løftes tungt. I tillegg har vi mulighet til å terpe
mer på den tekniske biten i skihopping, og dette gjør vi i mye større
grad enn det er mulig å gjøre i en opptrenings og grunnleggende
fysisk fase som årene på videregående skole faktisk er. Det blir absolutt spennende om noen fra vår lille gruppe klarer å komme seg
til junior-VM, Fis-cup, prøvehoppere i skiflygning, eller helt opp i
eliteklassen i løpet av sesongen.
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SIMEN MEEN HAUGENG

KOLLENHOPPS HUMØRSPREDER!

S

imen Meen er nettopp ferdig på videregående på Wang toppidrett og
gått inn i en toppidrettsutøvertilværelse. «Det er helt fantastisk», sier Meen.
«Det er så deilig å være ferdig med trening
på dagen og ha mulighet til å hvile mer og
ha litt mer fritid på kveldstid». I tillegg til å
restituere godt, bruker han tiden sin på å
ta opp noen fag samtidig som han jobber
som fotballinstruktør på Fossum.
LIMET I GRUPPEN
Simen har alltid en morsom og smart kommentar på lur, og man skal ikke gjøre mye
feil på fotballtenning på Ready før man får
høre en melding fra Meen. Det blir aldri
dårlig stemning når Meen er med og han
kan vel sees på som limet i Kollenhopps
Elitegruppe, og han gjør en god jobb med
det. Han byr også mye på seg selv på alle
fronter og det er ikke mye som er morsommere enn når Meen viser sine ekstreme fotballskills hvor han har en ekspertise
i lave headinger.
YOU`LL NEVER WALK ALONE
Meen er Kollenhopps ivrigste Liverpool-supporter, som for så vidt har vært
en fin reise de siste årene. «Det er spesielt
deilig å se at United gjør det dårlig», forteller Meen entusiastisk. Det spørs vel om
han kanskje bør satse mindre på å nyte andres nederlag, og heller fokusere på lagets
prestasjon. Det som uansett er helt klart er
at Meen får med seg alt av kamper.
MÅLMASKINEN FRA FOSSUM
Samtidig som Salah setter inn mål på mål,
har også Meen noen mål denne sesongen.
Han har selvfølgelig en stor drøm om å
være en av de heldige som blir tatt ut til å
hoppe skiflygning. Hvis det blir en realitet
venter vi i spenning på at Psycho-Meen tar
frem noe av det råeste han har gjort. Meen
har store ambisjoner. Han skal inn i World
Cupen i løpet av ikke altfor lang tid. Samtidig så har han selvfølgelig et hårete mål om
å bli en del av Norge lag under sesongens
Junior-VM. Hvis Meen fortsetter sin dedikerte innsats og seriøse treningshverdag,
så skal vi ikke se bort ifra at dette blir en
realitet.

34
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TERMINLISTE HOPP VINTER 2020
JANUAR
Lørdag

4. Januar

NC VIKERSUND K105

Søndag

5. Januar

NC VIKERSUND K105

HOPPSPORTENS DAG

Lørdag

11. Januar

NC HOLMENKOLLEN K120

JUNIOR NM KVINNER LITEN BAKKE

Søndag

12. Januar

NC HOLMENKOLLEN K120

JUNIOR NM LAG

Lørdag

18. Januar

NC RENA K99

Søndag

19. Januar

NC RENA K99

Fredag

24. Januar

Lørdag

25. Januar

COC W RENA

Søndag

26. Januar

COC W RENA

NORDISK JUNIORLANDSKAMP FALUN, SVERIGE
NORDISK JUNIORLANDSKAMP FALUN, SVERIGE

FEBRUAR
Lørdag

1. Februar

NC STJØRDAL K82

HOPPTREFF (13-16), HASSELBAKKEN

Søndag

2. Februar

NC STJØRDAL K82

HOPPTREFF (13-16), HASSELBAKKEN

Fredag

7. Februar

NM JUNIOR RENA

Lørdag

8. Februar

NM JUNIOR LAG RENA

Søndag

9. Februar

NM JUNIOR STOR BAKKE RENA

Lørdag

15. Februar

NC MOLDE K90

Søndag

16. Februar

NC MOLDE K90

Fredag

21. Februar

Lørdag

22. Februar

TRENINGSHELG

HOVEDLANDSRENN (15-16), LIERBERGET

Søndag

23. Februar

TRENINGSHELG

HOVEDLANDSRENN (15-16), LIERBERGET

Fredag

28. Februar

Lørdag

29. Februar

HOVEDLANDSRENN (15-16), LIERBERGET

SOLAN GUNDERSEN (12-14), ALVDAL
COC MENN RENA

SOLAN GUNDERSEN (12-14), ALVDAL
MARS

Søndag

1. Mars

COC MENN + NC RENA K124

SOLAN GUNDERSEN (12-14), ALVDAL

Mandag

2. Mars

NC LILLEHAMMER K90 + K123

Lørdag

7. Mars

OSLO, TEAM

Søndag

8. Mars

OSLO

Tirsdag

10. Mars

LILLEHAMMER

RAW AIR TOURNAMENT

Torsdag

12. Mars

TRONDHEIM

RAW AIR TOURNAMENT

Lørdag

14. Mars

VIKERSUND, TEAM

Søndag

15. Mars

VIKERSUND

Lørdag

21. Mars

NC BAVALLEN K95

Søndag

22. Mars

NC BAVALLEN K95

Onsdag

25. Mars

NM OFFISIELL TRENING, LILLEHAMMER

Torsdag

26. Mars

NM NORMAL BAKKE, LILLEHAMMER

Fredag

27. Mars

NM LAG OG MIX, LILLEHAMMER

Lørdag

28. Mars

NM STOR BAKKE, LILLEHAMMER
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ELITE HOPP WANG

BENJAMIN ØSTVOLD

KRISTOFFER SUNDAL

ØYSTEIN THORSHOV

OLAV PRESTEGÅRD

SINDRE JØRGENSEN

ADRIAN GUNDERSRUD

ANNA PEDERSEN

Ønsker på sikt å utfordre
dagens landslagsutøvere.

WANG GJENGEN SIKTER MOT STJERNENE
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. OG INGEN TVIL OM AT HOVEDMÅLET PÅ SIKT FOR
GJENGEN HER ER Å UTFORDRE DAGENS LANDSLAGSUTØVERE.
36
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CASPER BRANTING
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WANG TOPPIDRETT

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

KRISTOFFER ERIKSEN SUNDAL

DEN LOKALE HELTEN

K

ristoffer er en av de mest lokale skihopperne vi har i Holmenkollen. Han
bor et steinkast unna hoppbakken.
Allerede som 10-åring startet Kristoffer
å hoppe på ski, og målet hans var lenge å
kunne hoppe i Holmenkollen, og det målet
ble allerede nådd da han som 15 åring kastet seg utfor hjemme bakken. Nå er målene
satt enda høyere; «I år ønsker jeg å komme
meg ut på COC og ta med meg noen gode
resultater derifra», sier Kristoffer bestemt.
I tillegg legger han til at han skal fortsette
det gode treningsarbeidet og er helt klar
på at det er den langsiktige utviklingen som
er det viktigste, og det starter i det daglige
arbeidet. «Der synes jeg at jeg har vært meget god i år», sier han bestemt.
SISTE ÅR PÅ VIDEREGÅENDE
Kristoffer går i tredjeklasse på Wang Topp
38

KO L L E N H O P P 2 02 0

idrett og har vært med oss i Kollenhopp
i flere år. Han ser frem til å bli ferdig med
skolen, så han kan fortsette å bli bedre i
hoppbakken. Russetiden har han ikke helt
bestemt seg for hvordan han skal feire
enda. «Jeg skal prøve å gjøre noen kloke
valg», sier han med et lite smil om munnen.
UTFORDRENDE FORSESONG
I løpet av sommersesongen så har ikke alt
gått på skinner for Kristoffer. Først ett kraftig overtråkk rett før sommerferien. Det
satte han ut helt til han dro til Oberhof på
sommerferie. Endelig skulle Kristoffer få
vind under skiene igjen, og etter et nydelig i svev i bakken gikk det galt igjen. I følge
han selv var en del tyske trenere der som var
gjerrige på vanningen, så det endte full mageplask og sjøstjerne i unnarennet. Det førte
til en ganske kraftig vridning i kneet og et

strekk på leddbåndet. Selv med en vanskelig
forsesong, ser alt bra ut nå inn mot vintersesongen. «Jeg er frisk som en fisk og klar til å
bite fra meg, det er det ingen tvil om»
POSITIVE FREMTIDSUTSIKTER
Kristoffer har ikke lagt de største planen for
neste år, ettersom det er litt vanskelig å vite
hvor man havner. Et av de store målene er
selvfølgelig å bli med på toppidrettssatsingen til Skiforbundet. Men en ting er sikkert,
uansett hvor Kristoffer havner til neste år,
skal han gå all in på skihopping, eller et «friår» som han selv kaller det, skadefri og full
av motivasjon.

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!

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
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KIROPRAKTOR - FYSIOTERAPEUT - MASSØR

ELITE HOPP

UNGDOMSSATSING

Subsidierte priser for utøvere

415 16 015

MINDRE SKADER
BEDRE PRESTASJON

CASPER

JENS

KOLLENHOPP GAMES
– KOLLENHOPPS MEST KOMPLETTE UTØVER

F

or tredje året på rad har vi arrangert
Kollenhopp Games. For de som ikke
allerede vet om det, er det en ferdighetsbasert konkurranse med flere varierte
konkurranser, fordelt på mentale, tekniske,
taktiske og fysiske ferdigheter. Hvis man
gjennom alle øvelsene til slutt står på toppen av totallisten kan man krone seg som
Kollenhopps mest komplette utøver, og titulere seg med det frem til neste års konkurranse, i tillegg til en knalltøff vandrepokal.
I år fant konkurransen sted i Hemsedal hvor vi hadde en god fysisk og sosial
samling med selvfølgelig det viktigste av
alt; svaret på spørsmålet – Hvem er Kollenhopps mest komplette utøver?
SIMULERING OG QUIZ
Vi startet Kollenhoppgames med en mental del, der man skulle simulere verdensrekordhoppet i Vikersund, med tilløpstid
og flytid. Selve satsen avgjorde dette
sammen med nedslag, og vi så på differansen mellom begge to delene av skihoppet.
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Den som tydeligvis har vært mest inne på
youtube og tittet på det, var Casper Branting, som vant med et avvik på så lite som
64 hundredeler. Rett etter dette var den
en quiz, som Simen Meen viste seg å være
mest kompetent i.
FOTBALL OG FYSISKE UTFORDRINGER
Dag to foregikk ute og etter to fotballrelaterte øvelser var det plutselig Øystein
Thorshov i tet sammen med Casper. De to
neste øvelsene, stå på henda, idealtid og
90-gradern, satte det fysiske punktum for
dag to. Etter middag var det en spennende fiskekonkurranse i Hemsila, hvor hele to
utøvere fikk fisk, selv om fisken så vidt var
større enn kroken holdt det til pallplass i
den øvelsen.
HURTIGHET OG UTHOLDENHET
Siste og avgjørende dagen var kanskje den
aller hardeste. Her var det utholdende og
eksplosive øvelser fordelt utover dagen.
Selvfølgelig en 100 meter sprint, i bratt

motbakke, og en øvelse kanskje mest kjent
fra mesternes mester, nemlig henge lengst i
en stang. Før siste øvelse var vi en situasjon
der det var hele fire utøvere som kunne
gå av med seieren, hvis alt gikk deres vei i
siste øvelse som var 1500 meter, med 10 %
stigning. Overraskende nok viste det seg at
Jens Gaarder klarte å karre seg først over
startstreken, og konkurranseinstinktet og
muligheten til å vinne ga han utrolige krefter
opp bakken.

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

Opptelling til slutt viste at det for første
gang ble delt seier, da både Jens Gaarder og
Casper Branting endte på 68 poeng. Vi gratulerer. Dere imponerer oss og vi gleder oss
stort til å se hvem som klarer å gå av med
seieren og få vandrepokalen videre i 2020.
TIDLIGERE VINNERE
2017: Christian Inngjerdingen
2018: Carl Henning Lippestad

www.eurekakiropraktikk.no
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Stående logo

Liggande logo

1.

1.

Kolbotn TANNRE

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

2.

2.

Kolbotn TANN
onVisit Besøkssystem
Enkelt.

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

Sikkert.
Profesjonelt.

VVS

VA ELEKTRO INDUSTRI BYGG

VERNEUTSTYR ARBEIDSKLÆR FESTEMIDLER VERKTØY

- Gjør det enklere å være fagmann

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

TITTEL

OBOSmedlemmer
opplever mer
for mindre

OBOS-banken for
store og små medlemmer

Fordeler hele livet

OBOS-konto
Hverdagen blir litt enklere med
en brukskonto som gir deg
sparerente – uansett hva du
bruker kontoen til.

Gode sparebetingelser
Sparer du til bil eller bolig?
Sett av penger til fremtiden med
trygg og forutsigbar avkastning.

Gratis bankkort
Hvorfor betale årsgebyr når
du ikke må? Bankkort fra
OBOS-banken er gratis å ha,
og gratis å bruke.

Fornøyde kunder
Enkle produkter og løsninger.
God rådgivning fra start til slutt
når du trenger lån til ny bolig.

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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Les mer på obosbanken.no
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ARRANGEMENT

ARRANGEMENT

KOLLENHOPP STÅR SOM ARRANGØR AV EN LANG REKKE
ARRANGEMENTER I LØPET AV EN SESONG, OG DET ER
SÆRLIG I MIDTSTUBAKKEN OG MIDTSTULIA AT MYE SKJER.
Sist vinter påtok Kollenhopp seg NM Normalbakke i hopp
og kombinert på én ukes varsel, da snømangel gjorde det
umulig å arrangere på Voss.
Disse fire konkurransene ble gjennomført på en strålende
måte, og Kollenhopp fikk prisen «Årets arrangør» av
skiforbundet for dette!
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I INNEVÆRENDE SESONG HAR KOLLENHOPP HATT
FØLGENDE ARRANGEMENTER:
• det kombinerte hopprennet under Oslo Skishow på
rulleski
• medarrangør av skiforbundets storsamling i Midtstulia
og Midtstubakken (se foto)
• Norgescuprenn i Midtstubakken (september)
• September Cup i Midtstulia hver onsdag i september
• NM-hopp normalbakke (individuelt og lag) siste helgen
i oktober.
• NC 15. og 16. desember i Midstubakken.

VINTEREN 2020 ER FØLGENDE ARRANGEMENTER PÅ PLAN:
• Kombinert 4. og 5. januar i Midtstubakken
• Hoppsportens dag 5 og 6. januar i Midtstulia
• Sparebank 1 Cup i kombinert hver onsdag i Midtstulia
• NC Hopp i Holmenkollen 11 og 12. januar
• 18 og 19 januar er det «Jentenes og guttenes
Holmenkollrenn»
• 16 februar er Kollenhopp involvert i Youth Raw Air,
en cup over tre renn i Botne, Midtstulia og Vikersund
• NC Kombinert i Holmenkollen 14 og 15. mars.

Og svært mange fra Kollenhoppsystemet er involvert i
gjennomføringen av Holmenkollen Skifest og RAW AIR.
Parallelt arrangerer Kollenhopp Mini Raw Air i Midtstulia.
En enorm innsats legges ned av Kollenhopps frivillige
som gjør dette tette rennprogrammet mulig.

KO L L E N H O P P 2 02 0
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Jubileumsutgaven av KollenOpp

KollenOpp
VERDENS ENESTE LØP OPP TO HOPPBAKKER!

I

fem år har dette fantastiske løpet eksistert. I fem år har det blitt
suksess og det toppet seg selvfølgelig i år. Både utøvere og foreldre
fra Kollenhopp stod for en flott gjennomføring av jubileumsløpet.
Når til og med været viste seg fra sin beste side, var alt lagt til
rette for et ekstatisk trappeløp, og det ble akkurat det. Festen ble
kronet med en ny deltakerrekord, og det var topp-stemning langs
hele løypen. Damene stjal showet med knappest mulig margin; 220
kvinner gjennomførte løpet mot 219 menn. Likestillingen er rett og
slett på topp i KollenOpp.
TO HOPPBAKKER – 800 TRAPPETRINN
KollenOpp er et trappeløp hvor du skal forsere totalt 800 trappetrinn fordelt på 1200 meter. Det er verdens eneste løp som går opp
to hoppbakker. Du starter først i bunnen av Midtstubakken, løper
269 trappetrinn opp til hoppkanten, før du løper via langrennsløypa
og mot Holmenkollbakken. Der er det rett og slett bare å ta på seg
syrebeina og ta fatt på den siste knallharde stigningen helt til toppen
av Norges mest besøkte turistattraksjon, Holmenkollbakken.
DELTAKERE ALLE FEM ÅRENE
De mest ivrige som har vært med og deltatt alle årene, fikk selvfølgelig en eksklusiv t-skjorte fra oss, for å kunne vise frem at de
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har levert varene opp to hoppbakker i fem år på rad. En av disse
KollenOpp legendene som har deltatt fem ganger er Line Beate
Pettersen.
– KollenOpp er et løp alle kan delta i og det har gjort at det har
vært et løp jeg har fått med meg venner og kjente på. Det har ført
til at det har vært sosialt og hyggelig. Ikke bare på løpsdagen, men
også under trening før løpet, sier hun begeistret.
Når vi spør henne hvorfor KollenOpp er så spesielt for henne,
er hun ikke i tvil;
– Det kicket jeg får når jeg pusher beina til å ta trinn etter trinn
etter trinn når syra tar meg, det er bare så deilig. Å vinne over meg
selv i form av å bruke viljestyrken og få til litt mer enn jeg trodde
jeg skulle få til. Det er mestring det. Det er selvsagt alltid moro med
ny pers, men for meg handler det mest om å prestere ut ifra den
formen jeg har klart å opparbeide og det å bruke hodet til å pushe
meg selv til å gjøre det litt bedre enn jeg selv trodde jeg skulle få til.
I tillegg må vi selvfølgelig gratulere Olaf Talmo og Tyra Sortåsløkken
med beste totaltid i herre- og kvinneklassen. Vi applauderer dere!
Vi gleder oss allerede til neste år, og vi håper på enda flere deltakere og, om mulig, enda bedre stemning.

KO L L E N H O P P 2 02 0
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KOLLENHOPP UNG

– EN GRUPPE I KRAFTIG VEKST
Kollenhopp Ung er Kollenhopps treningstilbud fra 12-16 år. Dette
er en aldersgruppe hvor det skjer en enorm utvikling som kombinertløper og skihopper. Gruppa teller i dag 27 stykker og godt
er det at det pushes nedenifra fra rekruttgjengen i Kollenhopp.
Vi har tre ukentlige treninger fra midten av mai til 1. april. I tillegg legger vi opp til en samling pr. måned med samling i Planica, Gli Camp i Hemsedal og snøsamling sammen med rekrutt
som høydepunkter. Året igjennom har vi etablert fellestreninger
med rekrutt på tirsdager i Midtstulia. Da er det full trøkk i alle
4 bakker og god stemning. Vi stiller opp på det som er av renn
og arrangerer selv renn som September Cup, Sparebank1 cup,
Jentenes og Guttenes Holmenkollrenn og Youth Raw Air. I 2021
skal vi arrangere Hovedlandsrenn på hjemmebane i Midtstulia.
Vi gleder oss!
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ERLEND MUNKEBY
Sportslig ansvarlig
Ungdomssatsing

SIMEN KEY GRIMSRUD
Ungdomssatsing

Elend har denne sesongen ansvar
for hele den sportslige satsingen
i aldersgruppen 12-16 år. Og som
trener følger han i hovedsak opp
utøverne i aldersgruppen 15-16 år.

Simen er inne i sitt andre 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.

THOMAS WELLÉN
Ungdomssatsing
Thomas er tidligere kombinertløper på elitenivå som følger
opp utøverne 12-14 år, og gir dem
en god plattform for å kunne ta
videre steg i idretten sin.

BENDIK HULLØEN
Ungdomssatsing
Avsluttet sin aktive karriere
som elite hopper etter forrige
sesong, og gikk rett over i trenergjerningen. Her skal han i første
rekke følge opp utøverne 12-14 år.

KO L L E N H O P P 2 02 0
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6 jenter følger nå Anniken Mork sine fotspor.
Fra venstre, Johanne Terland, Anna Botten,
Anna Pedersen, Nora M. Furfjord,
Ingvild Midtskogen. Ikke på bildet,
Mathilde Selbekk.

VÅR FØRSTE EGENPRODUSERTE
WANG KANDIDAT
PETTER HANCKE FRAMSTAD (16) ER FØRSTEMANN AV EN LANG REKKE REKRUTTER SOM HAR VOKST OPP I KOLLENHOP

P

etter begynte med skihopping etter å ha blitt med lillebror,
Ole på Kollenhopp sin sommerhoppskole da han var 12 år. Siden den uken har han vært fast inventar både i rekruttgruppa
og nå Kollenhopp Ung. Etter at han tok utrolige steg under samlingen vår i Planica, uttalte 15 åringen;
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-Nå hopper jeg så bra at nå søker jeg Wang!
Petter er en iherdig fyr, med masse trøkk i bena. Han liker best å
hoppe i 90 meter og synes trappeøktene vi har er vonde. Men det
må til når man drømmer om en dag å hoppe over 200 meter.

JENTENE VÅRE
På Kollenhopp Ung så har vi nå et lite, men godt Jentemiljø.
Jonas Øvregård har fått ansvaret for den spesifikke fysiske
treningen for disse jentene. Landslagstrener Line Jahr er Jonas’ mentor.
Resten av uken følger de Ung sitt opplegg.
Og her er det plass til flere.

KO L L E N H O P P 2 02 0
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PETTER HANCKE-FRAMSTAD

JENS D. KVAMME

NICOLAI ERIKSEN SUNDAL

MARTIN TONBY OPSAHL

SIGURD MYRVANG

LEAH MEYER

MATHILDE SELBEKK

MATHILDE FÅR DENNE SESONGEN SIN INTERNASJONALE DEBUT, DA HUN ER ÉN AV TRE JENTER
SOM ER TATT UT TIL NORDISK JUNIORLANDSKAMP I FALUN.

54

KO L L E N H O P P 2 02 0

KO L L E N H O P P 2 02 0

55

UNGDOMSSATSING

ADRIAN AADALEN

OLE FRAMSTAD

FREDRIK HELLAND

JOHN HOEL

MARCUS GRØNVOLD

WALTER LUNDHAUG

NOAH SANDSETHER

ANNA BOTTEN

FABIAN ØSTVOLD

JOHANNE GUNDERSEN

ARNT CHRISTENSEN

NORA M. FURFJORD
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SINDRE NILSEN

SVERRE LUNDEBY

EMIL SKAUG

AILO ÅSGREN

INGVILD MIDTSKOGEN

5

KJAPPE med fryktløse Ingvild Midtskogen

HVORDAN BEGYNTE DU MED SKIHOPPING?
Jeg hadde prøvd bakkene mens jeg var på skitrening med Try og syntes det var gøy, spesielt etter at jeg begynte å hoppe så
langt at jeg kunne kjenne følelsen av å fly gjennom lufta.
-HVOR GAMMEL VAR DU DA DU BEGYNTE?
Jeg var 8 år.
-HVORDAN SYNES DU OPPLEGGET HAR VÆRT? HVA HAR VÆRT BEST OG HVA HAR IKKE VÆRT SÅ BRA?
Det beste har vært samlingene i Planica! Jeg syns det meste på treningene er bra, men en gang hadde noen strødd glassbiter i
sporet i K60 som ingen så før jeg satte utfor. Det bør stå et skilt om at ingen skal kaste ting ned sporet.

LEONARD FAGERÅS
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TOBIAS ØSTVOLD

-HVA ER DIN DRØM I HOPPBAKKEN?
Jeg vil bli god og kunne hoppe i en skiflygingsbakke, for jeg ønsker å hoppe 200m en gang! Jeg ble glad da jeg fikk hoppe i Midtstubakken for første gang. Jeg håper forresten at det er plast i Holmenkollbakken når jeg får lov til å hoppe der.
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TIDENES SAMLING

I PLANICA
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V

år fantastiske oppmann i Kollenhopp Ung, Morten Tonby Opsahl
hadde sydd sammen et fantastisk opplegg for oss. Det ble seks
dager med hopping i fire forskjellige hoppanlegg. Fredag morgen
landet vi i München, kastet oss i leiebilene og kjørte til Eisenerzer. Ett
topp moderne hoppanlegg i Østerrike. Her ble det en ettermiddagsøkt før vi fortsatte til Planica. I Planica hoppet vi i 3 dager med 3 økter
hver dag. Utrolig med energi i alle økter. Her varierte vi med fokus på
nedslag, flyfasen, symmetri og klassiske teknikkøkter. I tillegg hadde
vi teamkonkurranse og X-faktor. Innimellom dette dro vi en dag til
Villach før vi tok med oss Reodor Felgen bakken i Berchtesgaden, også
kjent som Kälbersteinschanze på vei hjem. Og det ble som vanlig – et
ras av personlige rekorder.

Det ble seks dager med hopping
i fire forskjellige hoppanlegg.
Og det ble som vanlig
– et ras av personlige rekorder.
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REKRUTTERING

MAGNUS IHLE

REKRUTTERING

JØRGEN MADSEN

Kollenhopp rekrutt er en spretten og glad
gjeng med barn i alderen 6-12 år og representerer dermed Kollenhopps yngste utøvere.
TRE FASTE TRENERE
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
tre faste trenere for barna i Kollenhopp rekrutt. Jørgen Madsen og
Jonas Schøien Øvregård har nå hovedansvaret for denne gruppen
med ivrige jenter og gutter og tilbyr hopptrening i k10, k20 og k40
i Midtstulia hver tirsdag kveld gjennom sesongen. Vi nyter også
godt av god hjelp fra Magnus Ihle.
FOKUS PÅ LEK OG HOPPTEKNIKK
På treningene er det fokus på lek, glede og mestring i hoppbakken
og gjennom dette en naturlig tilnærming til hoppteknikk. Etter at
plastbakkene stengte for sesongen i starten av november, har vi
hatt faste treninger inne på Readyhuset på onsdagskveldene. Der
har fokuset vært lek, akrobatikk og hoppteknikk. Vi håper også at
vi skal få til en dag på Rush trampolinepark hvor vi virkelig skal få
hoppet fra oss. Det er alltid god stemning og mye liv i bakken når
Kollenhopp rekrutt har treninger. Og vi har alltid rom for flere barn
som søker etter nye adrenalinfylte utfordringer. Hvis noen ønsker
å prøve skihopping eller å være med på en trening med Kollenhopp rekrutt er det bare å sende en mail til midtstulia@gmail.com.
I Midtstulia får dere låne utstyr gratis (støvler, ski og hjelm).
SOMMERHOPPSKOLEN
Også i år har vi arrangert Kollenhopps´s sommerhoppskole, med
stor suksess. Vi hadde et rekordantall barn som var med på årets
etter vår mening «kuleste aktivitetsskole». Dette resulterte i at vi
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JONAS ØVREGÅRD

utvidet til to fulle uker med hoppskole. Disse to ukene ble fullbooket kun få minutter etter at vi åpnet påmeldingen. På sommerhoppskolen finner du en fin blanding av barn som aldri har prøvd
skihopping før, og noen som har hoppet mye. Dette bidrar til en
herlig miks av individer hvor mestring, utfordring, erfaringsdeling
og moro står i sentrum.
Under Sommerhoppskolen er det ikke bare skihopping som står i
fokus. Vi driver med masse forskjellige aktiviteter som lek, fotball,
skiskytterstafett, bading og samarbeidsoppgaver i tillegg til skihopping. Under årets sommerhoppskole fikk vi også storfint besøk fra
en liten jente fra Tyskland, som prøvde skihopping for første gang,
noe vi i Kollenhopp syntes var veldig moro.
VANNAKTIVITETER
Nytt for året er at vi hadde en utvekslingsavtale med Kongelig
Norsk Seileforening. Barna fikk dermed prøve seg i ulike vannaktiviteter en dag i løpet av sommerhoppskolen, noe som ble en vanvittig morsom opplevelse for store og små.
Vi synes det er utrolig morsomt å se så mange glade barn i alle bakkene og gleder oss allerede masse til neste års sommerhoppskole!
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 prøvd 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.

KOLLENHOPP REKRUTT
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HOPPSHOP
HOPPUTSTYR TIL UNGE UTØVERE

SNOW AT HOME

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.hoppshop.no / +47 917 86 634

www.hako.no
KO L L E N H O P P 2 02 0

Toro, Hako, Kioti selges av Hako Ground & Garden AS, Lindebergvegen 5, Frogner. Tlf 22 90 77 60.
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ALT I RØRLEGGERARBEID
STASJONSVEIEN 51–53, 0771 OSLO. TLF: 22 14 24 81

Evensen & Evensen AS
Hamarvegen 45, 2606 Lillehammer
Telefon: 61 25 21 47
www.ee.no

TOTALLEVERANDØR INNEN
GASSDETEKSJON
Portable Gassmålere

Stasjonære Gassmålere og Sentraler

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

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

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

www.huser.as
Følg oss på

TITTEL

- velg plengjødsel fra Floratine Norge!

Vi støtter
KOLLENHOPP

Bogstad golfbane

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

Floratine
...når resultatet er viktigst!

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

www.floratine.no

NORGE

/FloratineNorge
KO L L E N H O P P 2 02 0
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NYE
FORD EXPLORER
LADBAR HYBRID
FRA 819.900,-

Velkommen til oss!

www.gullvakten.no

GULL kjøpes •
•
•
•

• Plug-in Hybrid

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.

• Firehjulstrekk
• Syv kjøremoduser
• 10-trinns automatgirkasse

947 99 677

• God plass til syv personer
• Bagasjerom opptil 2.274 liter
• Hele 450 HK 840 Nm
• Automatisk parkeringsassistent

Rune Birkely

Mato Grubisic

Øyvind Westli

rune@rohneselmer.no

mato@rohneselmer.no

ow@rohneselmer.no

Mob: 911 31 932

Mob: 932 84 994

Mob: 997 49 923

LILLESTRØM
Hurdalsgata 23
T: 64 84 14 00
rohneselmer.no

MED «STORT OG SMÅTT» 2020

KOLLENHOPP UNG

KOLLENHOPP REKRUTT

20 ÅR

Christian Brembo Andersen

Leah Meyer 			

Kollenhopp

Elias Bergersen
Julie Berger

16 ÅR

HOPP ELITE

STYRET

Såvi Aleksander Valio-Bjåen

Fritz Fredriksen		

Styremedlem

Sander Bjørndalen			

Heddal IL

Petter Hancke Framstad		

Kollenhopp

Kristoffer Dahl-Jensen

Roar Gaustad 		

Leder

Casper Branting			

Røykenhopp

Jens D. Kvamme			

Haslum

Aleksander Erichsen

Svein Granerud		

Nestleder

Sander Eriksen			

Bækkelaget

Sigurd Myrvang			

Askim

Nora Helene Evans

Eirik Jørgensen		

Styremedlem

Nicolai Fredriksen			

Fossum IF

Martin Tonby Opsahl 		

Lommedalen IL

Nikolai Flåm

Klaus Kromann		

Skiforeningen

Jens Gaarder			

Raufoss IL

Nicolai Eriksen Sundal		

IL Koll

Jørgen Furjord

Trine Kvil			

Styremedlem

Halvor Egner Granerud		

Asker skiklubb

Adrian Aadalen			

Trøgstad Skiklubb

Lykke Gaustad

Leif Lippestad		

Styremedlem

Adrian Thon Gundersrud		

IL Jardar

Nora M Furfjord			

Kollenhopp

Mikael Hansen

Fred Solvik		

Varamedlem

Marius Aas Hast			

Mysen IF

Mathilde Selbekk			

Fossum IF

Kasper Mero-Hauge

Ketil Sundal		

Styremedlem

Simen Meen Haugeng		

Fossum IF

Richard Haukedal			

Bækkelaget

15 ÅR

Maren Hesthagen
Zakarias Barth-Hofstad

Erlend Munkeby		

Daglig leder

Sindre Ulven Jørgensen		

Asker skiklubb

Marcus Piene Grønvold		

Fossum IF

Erlend Bonnevie-Haavik

Ken Roar Elverum		

Styrets Arbeidsutvalg

Marius Lindvik			

Rælingen Skiklubb

John Helge Dalbak Hoel		

Aurskog/Finstadbru SK

Ludvik Bang-Johansen

Audun Malmer Nybøen		

Oddersjaa SSK

Fabian Østvold			

Lensbygda Sportsklubb

Oscar Haugen-Johnsen

Anna Pedersen			

Bossmo & Ytteren IL

Anna Botten			

Rælingen Skiklubb

Jonas Lynnebakken

TRENERE

Noah Hordnes Madsen

Carlo Brömel		

Kombinert elite

Olav D. Prestegård			

Vestre Aker Skiklubb

Marius Huse		

Hopp elite

Sondre Ringen			

Bækkelaget

14 ÅR

Simen Key Grimsrud

Hopp 12-16 år

Christian Røste Solberg		

IL Jardar

Arnt Nicolai Christensen		

Hobøl IL

Leon Skogstad Remme

Øivind Grønn		

Hopp elite

Anna Odine Strøm			

Alta IF

Ole Hancke Framstad		

Kollenhopp

Sander Skogstad Remme

Bendik Hulløen		

Hopp 12-16 år

Kristoffer Eriksen Sundal		

IL Koll

Fredrik Homleid Helland		

Kollenhopp

Mika Ringvold

Magnus Ihle		

Kollenhopp Rekrutt

Øystein Thorshov			

Skimt

Walter Lundhaug			

Østre Aker

Marius Emilian Saursaunet

Truls Johansen		

Kombinert elite

Fredrik E. Villumstad		

Skimt

Noah E. Sandsether		

Røyken

Alfred Haga Schaanning

Yngve Ludvigsen		

Sportslig leder/Hopp elite

Oscar P. Westerheim		

Bækkelaget

Johanne Terland Gundersen 		

Heming IL

Andreas Schlichting

Jørgen Madsen		

Kollenhopp Rekrutt

Benjamin Østvold			

Lensbygda Sportsklubb

Sindre Nilsen			

Årvoll

Victor Hugo Sivle

Erlend Munkeby		

Hopp 12-16 år

Rune Velta		

Hopp Elite

KOMBINERT

Thomas Wellèn		

Hopp/kombinert 12-16 år

Espen Andersen			

Lommedalen IL

Sverre Lundeby			

Kollenhopp

Emil Storrø

Jonas Øvregård		

Kollenhopp Rekrutt

Lars Buraas			

Hurdal IL

Ingvild Midtskogen			

Kollenhopp

Aleksander Syrstad

Kasper Moen Flatla			

IL Jardar

Emil Schøneman Skaug		

Hobøl IL

Adrian Tennfjord

Mille Marie Hagen			

Haslum IL

Ailo Falch Åsgren			

Kollenhopp

Johanne Terland

Leonard Fagerås			

Kollenhopp

Aksel Torgersen

OPPMENN

Arthur Alexander Nordlie

Fredrik Sjåtil
13 ÅR

Mikkel Wehler Skridshol

Svein Granerud		

Hopp elite

Ida Marie Hagen			

Haslum IL

Morten Tonby Opsahl

12-16 år

Simen Tiller			

Moelven IL

Bjørn Moen		

Kombinert elite

Einar Lurås Oftebro		

IL Jardar

12ÅR

Jens Lurås Oftebro			

IL Jardar

Tobias Østvold			

Harald Riiber			

IL Heming

Johannes Andreassen Wroldsen

Jarl Riiber				

IL Heming

Aleksander Aanesen

Marius Solvik			

Haslum IL

Magnus Aaseth

Jakob Eiksund Sæthre		

Fossum IF

Sebastian Østvold			

Lensbygda Sportsklubb

Emil Uggerud
Gjermund Fluge Ulleberg
Lensbygda Sportsklubb

Frode Wallberg

Kollenhopp: Kongeveien 5, 0787 Oslo. Redaktør: Ken Roar Elverum. Layout: Ole Jørgen Listuen. Opplag: 1500.

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

SIMEN TILLER

224METER

VIKERSUND

TOM HILDE

223,5METER

VIKERSUND

MARIUS LINDVIK

222 METER

VIKERSUND

JON AARAAS

219METER

VIKERSUND

LARS BYSTØL

217METER

PLANICA

JØRGEN MADSEN

214METER

PLANICA

RICHARD HAUKEDAL

213 METER

VIKERSUND

LASSE OTTESEN

212METER

PLANICA

BENDIK HULLØEN

212METER

VIKERSUND

ESPEN BREDESEN

210METER

PLANICA

OSCAR WESTERHEIM

208METER

VIKERSUND

EIVIND HUGAAS

206,5METER

VIKERSUND

TOM AAGE AARNES

204METER

VIKERSUND

FREDRIK VILLUMSTAD

204METER

VIKERSUND

KIM RENÉ E. SORSELL

203,5METER

PLANICA

SIMEN KEY GRIMSRUD

203METER

VIKERSUND

JENS LURÅS OFTEBRO

201METER

VIKERSUND

Adelskalender
SVEV OVER 200 METER

