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Høsten 2021 er det 30 år siden Kol-
lenhopp ble opprettet som et 
team. Siden starten har vi opplevd 

mye og har hatt en god vekst. I dag er vi 
over 100 utøvere, og vi representerer utø-
vere fra 5 år til veteraner. 

Resultatmessig har jubileumssesongen 
startet helt fantastisk. Vi har i skrivende 
stund 12 Worldcup-seire i hopp (Halvor 
Granerud 11 og Marius Lindvik 1) og 8 i kom-
binert (Jarl Riiber 7 og Jens Lurås Oftebro 1). 
Vi gleder oss til VM!

SISTE SESONG
Siste sesong var en meget god sesong for 
både våre yngre utøvere og eliten. Resulta-
tene ble toppet med at Jarl Magnus Riiber 
vant verdenscupen totalt i kombinert. Siste 
sesong ble ellers amputert da sesongen 
brått stoppet for våre utøvere da regjeringen 
stoppet all aktivitet.

REKRUTTERING
Rekrutteringen (av de under 12 år) fortsetter 
å være positiv. Vi har til tross for Covid 19 
hatt full aktivitet for de yngste fra mai, bort-

sett fra én uke nå i januar. Vi har i løpet av det 
siste året hatt flere fullbookede hoppskoler 
enn noen gang før, gjerne i samarbeide med 
andre idretter som for eks. seiling og roing.
Vi bidrar nå også med trenere til rekrutte-
ring i Linderudkollen. Her har vi et håp om 
at utbyggingen av langrennstadion skal gi 
oss enda bedre muligheter til å tiltrekke oss 
barn til hopp- og kombinertsporten. Det er 
også klart at de kjempegode resultatene til 
våre eliteutøvere er med på å øke interes-
sen til de yngste til å prøve skihopping og 
kombinert. Dette blir spennende.

KOLLENHOPP MASTERS
For at vi skal ha tilbud til alle, har vi nå også 
tilbud til de eldste skihopperne. Vi har nå 
17 veteraner som «coaches» av Roger Ruud. 
Veteranene er nok de som har fått lide 
mest (hatt mest restriksjoner) under pan-
demien da de verken regnes som ungdom 
eller eliteutøvere.

SESONGEN 2020/2021
Været har også i år vært en utfordring i star-
ten av sesongen. Det har nesten ikke snødd, 

men heldigvis kom kulden etter hvert og 
alle bakker i Holmenkoll-anlegget er oppe 
og går, i tillegg til at bakkene i Linderud er 
åpne. 

Det har blitt en veldig rar sesong i og med 
at de fleste arrangementene for de unge er 
avlyst på grunn av Covid 19, og flere renn 
for våre eliteutøvere er også blitt avlyst av 
sammen grunn. 

VM er rett rundt hjørnet, og vi har mange 
av våre utøvere med. I hopp har vin én utøver 
med i dameklassen, Anna Odine Strøm, og 
to i herreklassen ved Halvor Granerud og 
Marius Lindvik. I kombinert damer har vi 
én utøver, Mille Moen Flatla. I herreklassen 
kommer fire av seks utøvere fra Kollenhopp. 
Dette er Jarl Magnus Riiber, brødrene Jens 
og Einar Lurås Oftebro og Espen Andersen. 
I tillegg er Simen Tiller hjemmeværende re-
serve. Vi gleder oss.

Sesongen etter VM er, som alle vet, blitt 
amputert når det gjelder World Cup her i 
Norge, etter at myndighetene har satt foten 
ned for alle WC-arrangement i Norge den-
ne sesongen grunnet Covid 19. Veldig synd 
for Raw Air dette året i Oslo, Lillehammer, 

Trondheim og Vikersund. Når det gjelder 
nasjonale renn for unge, er disse utsatt til 
senest mulige tidspunkt i håp om at de lar 
seg gjennomføre. 

ARRANGEMENT
Kollenhopp arrangerer hvert år veldig man-
ge arrangement i løpet av et år i vårt na-
sjonalanlegg i Holmenkollen som man kan 
lese om i dette magasinet.I løpet av høsten 
vil det bli arrangert egne jubileumsarrange-
ment, og vi håper vi da har lagt Coronaen 
bak oss, så vi slipper begrensninger i hva vi 
kan gjøre.

PLAST I HOLMENKOLLEN
Temaet «Plast i Kollen» har vært ett tema i 
alle år etter at opprinnelig plan om plast i 
forbindelse med ombyggingen til VM 2011 
ikke ble realisert. Etter at vi i flere år har 
forsøkt å påvirke de riktige for å få dette 
til, har vi nå forhåpentligvis klart å finne en 
løsning. Kollenhopp har nå satt seg i fører-
setet for å finne finansiering med Oslo 
Kommune som garantist, samt kjøre pro-

sjektet med hjelp av nødvendige profesjo-
nelle leverandører. 

SAMARBEIDE
Wang Vi er veldig glade for samarbeide vi 
har med Wang Toppidrett. De fleste av våre 
utøvere tar videregående skole på Wang, 
og det har gjennom mange år vist seg å 
være et fruktbart samarbeide. Sportslig 
leder og trenere for hopp og kombinert 
på Wang er blant våre trenere, og derved 
får vi en verdifull samordning av den tota-
le treningen for våre utøvere. Nytt av året 
er at vi har startet samarbeide med Wang 
Ung (ungdomsskole), og vi har allerede flere 
elever ved skolen. Her stiller også Kollen-
hopp med trenere. 

OSLO KOMMUNE 
En stor del av satsningen i Kollenhopp er 
gjort mulig gjennom det samarbeide vi har 
med Oslo Kommune. Vi har siden 2012 vært 
engasjert (via anbud) på vedlikeholdssiden 
av hoppbakkene sommer og vinter, i tillegg 
til at vi betjener heisene i hoppbakkene. 

Dette føler vi er en vinn-vinn-situasjon for 
kommunen og Kollenhopp. Vi sørger til en-
hver tid for at vi har medarbeidere som kan 
jobben, og at de har arbeidskraft den tiden 
de trenger det. Blant annet har vi en avtale 
med Oslo golfklubb om bruk av greenkee-
pere i vinterhalvåret når de ikke har arbeide 
på golfbanen.
Til slutt vil jeg takke alle våre andre små og 
store sponsorer/annonsører og samarbeids-
partnere. Jeg håper vi stadig kan utvikle dette 
samarbeidet videre i årene fremover. 

Dersom du ønsker ferske resultater og annen 
informasjon om hopp- og kombinert-
sporten, besøk vår hjemmeside 
www.kollenhopp.no eller Facebook under 
Kollenhopp».

JEG ØNSKER ALLE VÅRE UTØVERE LYKKE 
TIL VIDERE!

Oslo, 21. februar 2021

Roar Gaustad, Leder

KOLLENHOPP 30 ÅR I 2021
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LEDELSENLEDELSEN

LEDELSEN I KOLLENHOPP
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.

KLAUS KROMANN
STYREMEDLEM – SKIFORENINGEN

ROAR GAUSTAD
LEDER

SVEIN GRANERUD
NESTLEDER

KJETIL SUNDAL
STYREMEDLEM

LEIF LIPPESTAD
STYREMEDLEM

TRINE KVIL
STYREMEDLEM 

EIRIK JØRGENSEN
STYREMEDLEM

FRED SOLVIK
VARAMEDLEM

BJØRN MOEN
OPPMANN

HEGE FURJORD
VARAMEDLEM

ERLEND MUNKEBY
DAGLIG LEDER

FRITZ FREDRIKSEN
STYREMEDLEM 
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TITTELKOLLENHOPP

VÅR MÅLSETTING – VERDENS BESTE TRENINGSMILJØ
For alle som jobber med hopp og kombinert i Norge så er det en fel-
les målsetting; flere skiløpere og bedre skiløpere. For å nå våre målset-
tinger (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 gjel-
der elitesatsingen, ungdomssatsingen 12-16 år og rekrutteringsarbeidet 
11 år og yngre. Våre elitetrenere er også med på utvalgte internasjonale 
konkurranser. Våre trenere deltar på trenermøter og trenerseminarer i 
regi av NSF, og således sikres god kompetanseutveksling og kompetanse-
overføring fra NSFs landslagsmiljø videre internt i Kollenhopp.

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

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

REKRUTTERINGSPROSJEKT MIDTSTULIA
I rekrutteringsarbeidet 11 år og yngre skjer det også spennende saker. 
Vi har et rekrutteringsprosjekt i Midtsulia rekruttanlegg, hvor gutter 
og jenter får anledning til å prøve skihopping i gode bakker, godt 
utstyr og god veiledning. Se egen presentasjon i magasinet.
 
FLOTTE TRENINGSFORHOLD BÅDE SOMMER OG VINTER
Vår ambisjon er å skape det beste treningsmiljøet i verden for nå-
værende og fremtidige hoppere og kombinertløpere. Anleggene 
i Holmenkollen, Midtstuen og rekruttbakkene i Midtstulia sikrer 
våre utøvere gode treningsforhold både sommer og vinter. Med 
forhåpentligvis styrkede økonomiske rammer, et helhetlig sportslig 
tilbud og et solid korps av trenere/veiledere, så er dette grunnlaget 
for at vi i årene som kommer bidrar positivt overfor vår felles mål-
setting: flere skiløpere – bedre skiløpere.
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TURNERINGEN STARTER I KOLLEN 
PÅ NRK1
Les mer på
skifest.no

RAW AIR
12.-21. MARS

HOLMENKOLLEN
LILLEHAMMER

TRONDHEIM
VIKERSUND
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HISTORISKE BEGIVENHETERHISTORISKE BEGIVENHETER

VIKTIGE OG MESTERLIGE BEGIVENHETER 
I KOLLENHOPPS HISTORIE – 30 ÅR

Johan Remen Evensen setter verdensrekord 
med 246,5 meter i Vikersund.

2 0 1 01

1991 Oppstart Elite Hopp- og kombinert.

1993 Oppstart aldersbestemte klasser 12-15 år.

1993 Espen Bredesen og Øyvind Berg 
Verdensmestre laghopp (Marikollen Hoppteam).

1994 Espen Bredesen Olympisk mester 
(Marikollen Hoppteam).

1996 Elite Hopp- og kombinert og aldersbestemte klasser blir 
ett felles team for alle utøvere i Oslo og Akershus.
Man inngår samtidig et samarbeid med Skiforeningen og får 
også direkte økonomisk støtte de neste tre årene.

1996 Kent Johansen ble verdenskjent for én dag da han i 
1996 mistet ett ski under landing på 110 meter under NM i 
Kløvsteinbakken og klarte å holde seg stående på den 
gjenværende skien til over fallgrensa. Klippet av kunststykket 
gikk verden rundt, og var bl.a. «Play of the Day» på CNN. 

1997 Halldor Skard jr. Verdensmester Kombinert lag.

1998 Halldor Skard jr. Olympisk mester Kombinert lag.

2000 Første utgivelse av Kollenhoppmagasinet. 

2002 Starter samarbeid med Wang Toppidrett i Oslo. 
Utøvere fra Kollenhopp tar videregående utdanning der, 
og får sportslig oppfølging på basislinjen.

2003 Jon Aaraas vinner Ungdoms OL hopp.

2004 Bjørn Einar Romøren Verdensmester Skiflyging laghopp.

2005 Bjørn Einar Romøren setter verdensrekord med 239 
meter i Planica.

2006 Lars Bystøl Olympisk mester hopp. 

2006 Bjørn Einar Romøren og Lars Bystøl 
Verdensmestre Skiflyging laghopp.

2008 Tom Hilde vinner sitt første WC renn og blir tidenes 
yngste nordmann med verdenscupseier hopp (20 år).

2011 Får oppdraget fra Oslo kommune om ansvar for 
preparering av tilløpene i Holmenkollen, Midtstubakken og 
rekruttbakkene i Midtstulia, samt ansvar for heisdriften i 
disse bakkene.

2011 Det etableres egen Hopp- og kombinert linje ved 
Wang Toppidrett i Oslo.

2011 Johan Remen Evensen setter verdensrekord med 
246,5 meter i Vikersund.

2012 Phillip Sjøen og Simen Grimsrud 
Junior Verdensmestere laghopp.

2015 Jarl Riiber dobbelt Junior Verdensmester kombinert.

2015 Phillip Sjøen og Halvor Egner Granerud
Junior Verdensmestre laghopp.

2015 Rune Velta Verdensmester hopp. 

2018 Marius Lindvik, Fredrik Villumstad og 
Anna Odine Strøm blir Junior Verdensmestre hopp Miks-lag.

2018 Marius Lindvik Junior Verdensmester hopp.

2019 Jarl Riiber verdensmester kombinert og vinner 
verdenscupen sammenlagt.

2020 Marius Lindvik vinner nyttårshopprennet i 
Garmisch-Partenkirchen.

2020 Sebastian Østvold Junior Verdensmester kombinert 
Miks-Lag.

2020 Jens Lurås Oftebro Junior Verdensmester kombinert.

2020 Jarl Riiber vinner verdenscupen sammenlagt og blir 
mestvinnende kombinertløper i World Cup i en sesong med 
14 enkeltseire.

2020 Starter samarbeid med Wang Ung.

2020 Halvor Egner Granerud Verdensmester Skiflyging 
laghopp.

2021 Halvor Egner Granerud - 11 verdenscupseire denne 
sesongen, leder Verdenscupen hopp sammenlagt; og ennå 
er ikke sesongen ferdig.

2021 Jarl Riiber - 7 verdenscupseire denne sesongen,
leder Verdenscupen kombinert sammenlagt; og ennå er 
ikke sesongen ferdig.2 0 2 01

Halvor Egner Granerud – 11 verdenscupseire 
denne sesongen, leder Verdenscupen hopp 

sammenlagt, og ennå er ikke
 sesongen ferdig.

2005 Bjørn Einar Romøren setter 
verdensrekord med 239 meter i Planica.

2 0 0 45

Jarl Riiber vinner verdenscupen sammenlagt, 
og blir mestvinnende kombinertløper i World Cup 

i en sesong med 14 enkeltseire.

2 0 2 90

Lars Bystøl Olympisk mester 

hopp i Torino. 

Bjørn Einar Romøren og Lars Bystøl 

Verdensmestre Skiflyging laghopp.

2 0 0
5
6

Kent Johansen ble verdenskjent for én dag 
da han i 1996 mistet ett ski under landing på 

110 meter under NM i Kløvsteinbakken og 
klarte å holde seg stående på den gjenværende 

skien til over fallgrensa. 
Klippet av kunststykket gikk verden rundt, 

og var bl.a. «Play of the Day» på CNN. 

1 9 9 56
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HANDLINGSPLAN

1 Vi skal tilby alle som vil hoppe på ski eller gå kombinert  
 et godt og variert aktivitetstilbud. Fra rekrutt til veteran. 

2  Innen 2026 skal vi ha: 
 ⊲ 75 rekrutter under 12 år

 ⊲ 50 utøvere på Kollenhopp Ung 12-16år
  ⊲ 30 utøvere på Kollenhopp Elite, hopp og kombinert 
 ⊲ 20 utøvere på Kollenhopp Masters (veteraner).

3  Utøvere fra Kollenhopp som ikke er på A landslag skal ta  
 til sammen 300WC poeng hvert år i hopp og kombinert.

4  Vi skal ha utøvere fra Kollenhopp på alle NSF sine 
 landslag. Hopp, Kombinert, Kvinner og Menn.

5 Utøvere fra Kollenhopp skal ta medaljer i alle VM, jr. VM,  
 OL, Ungdoms-OL, Nordisk Juniorlandskamp og alle 

 nasjonale mesterskap.

MÅLSETTINGER

HANDLINGSPLAN

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 hopp-teknikk og 
langrennsteknikk.

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 det skal gis mulighet til å hoppe  
og gå mye på ski.

KOLLENHOPP 2021-2026

VISJON  VERDENS STØRSTE TALENTFABRIKK I HOPP OG KOMBINERT

HJEMMEARENA HOLMENKOLLEN, MIDTSTUEN OG MIDTSTULIA 

VÅRE VERDIER INKLUDERENDE - IDRETTSGLEDE - NYSKAPENDE

INKLUDERENDE
Gi tilbud til alle, jenter og gutter, som ønsker å drive med hopp i kombinert. 
Vi skal gi alle muligheten til å nå sitt høyeste nivå samtidig som vi har et tilbud til alle – 
fra rekrutt – via elite til veteran.

IDRETTSGLEDE
Tilby et godt treningsmiljø med fokus på trygghet, trivsel og et godt treningsmiljø. 
Tilby individuell utvikling og opplevelse av mestring.

NYSKAPENDE
Være ledende i utvikling og rekruttering av fremtidens utøvere.
Være en krevende kunde og viktig sparringspartner til utstyrsprodusenter som Technical 
Difficulties AS. Gi avgjørende input til Olympiatoppens Sport Sience prosjekt.

SPORTSLIG FOKUS
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NSF HOPP A-LANDSLAG  

Halvor Granerud, Marius Lindvik og Anna Odine Strøm er på NSFs A-landslag denne 
sesongen. De får full oppfølging av landslagstrenerne Alexander Stöckl og Christian 
Meyer, samt støtteapparatet der gjennom hele sesongen. 
Og Sander Vossan Eriksen startet sesongen med knall hopping og hoppet seg rett 
inn på World Cup-laget.

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

 ALEXANDER STÖCKL  CHRISTIAN MEYER 

MARIUS LINDVIK HALVOR GRANERUD

SANDER VOSSAN ERIKSEN ANNA ODINE STRØM

LANDSLAGSHOPPERE LANDSLAGSHOPPERE
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NSF KOMBINERT

NSF KOMBINERT A-LANDSLAG  

Norge ble forrige sesong verdens beste kombinert nasjon med Jarl Riiber som verdens 
klart beste kombinert løper. Årets landslag består av syv utøvere, hvorav fire er 
Kollenhopp-gutter. Det er Jens Lurås Oftebro, Einar Lurås Oftebro, Espen Andersen og 
Jarl Magnus Riiber. Og de er alle klare for også å markere seg sterkt og være best også 
denne sesongen, både i World Cup og VM. Vi ønsker alle riktig lykke til.

NSF KOMBINERT

JARL RIIBER ESPEN ANDERSEN

EINAR LURÅS OFTEBRO JENS LURÅS OFTEBRO
14   KO L L E N H O P P  2 0 2 0
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ELITESATSING

Kollenhopp 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 kraftut-
vikling (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.

MARIUS HUSE
SPORTSSJEF KOLLENHOPP

Marius fikk i år rollen som sportssjef i Kollenhopp. Dette inne-
bærer at han har det overordnede sportslige ansvaret for alle 
treningsgruppene i Kollenhopp. Han er trener for våre eldste 
elitehoppere som kombinerer sin skihoppsatsing med studier/
jobb. Da toppidrettsatsingen i NSF ble lagt ned fikk Marius hele 
syv utøvere i fanget i tillegg denne sesongen. Marius følger opp 
utøverne tett både på ressurstreningen og i det tekniske arbeidet. 

TRENERE ELITE 

ELITESATSING

TERJE HILDE
 WANG TOPPIDRETT

Terje er ny denne sesongen og han er engasjert som trener 
for hopperne som går på Wang toppidrett. Terje er tidligere 
elitehopper med mange gode prestasjoner både i nasjonale og 
internasjonale konkurranser. Han er også vår medisinmann da han 
jobber som kiropraktor på Hopstock helse og de har fått mye å 
gjøre med våre utøvere.

YNGVE LUDVIGSEN
SPORTSSJEF WANG TOPPIDRETT 

OG WANG UNG
Yngve er vår mann i på Wang. Han er her sportssjef for hopp 
og kombinert på både Wang toppidrett og Wang ung. Yngve er 
den i trenerteamet som har mest erfaring på alle nivåer i norsk 
hoppsport. Han er ikke like sterk på kombinert, men har blitt en 
verdifull sparringspartner for våre kombinerttrenere, Carlo og 
Truls. Yngve er nå også og se som sekundant i langrennsløypa.

RUNE VELTA
ELITE HOPP WANG

Hoppkongen med to VM gull fra Falun har nå sin fjerde sesong 
som trener på elite nivå. Rune har nå fått full stilling i Kollen-
hopp og har ansvar for Wang gruppen. Han jobber også tett 
sammen med Marius med elite utøverne i hopp. Rune fungerte 
også som sportsjef både på Wang og Wang ung da Yngve 
var i permisjon i sommer. Rune skriver også en Master på NIH 
samtidig som han er småbarnspappa. Ingen forstår hvordan han 
får tid til alt.

TRULS JOHANSEN 
 ELITE KOMBINERT

Ved siden av Rune har Truls tydeligvis også førti timer i døgnet. 
Samtidig som han tar en bachelor i idretten ved høyskolen i 
Innlandet, så er han trener på full tid i Kollenhopp. Han instruerer 
på alle nivåer fra rekrutt til landslag. Sammen med Carlo får han 
til fantastiske resultater for våre kombinert utøvere. 

CARLO BRÖMEL 
HOVEDTRENER ELITE KOMBINERT

Carlo er inne i sitt femte 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 landslagstre-
nerne i utarbeidelsen og gjennomføringen av det sportslige 
opplegget. Carlo har også ansvaret for våre kombinertutøvere på 
Wang Toppidrett i Oslo. Radarparet Truls og Carlo assisterer NSF 
sine trenere i WC, VM og COC. I tillegg har de ansvaret for kombi-
nertsatsingen i Kollenhopp Ung. En gruppe mellom 12-16 år som 
teller hele 15 utøvere.
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ELITE HOPP

ELITE HOPP
Denne sesongen ble litt annerledes enn det vi hadde sett for oss 
da vi prøvde å planlegge årets sesong på nyåret. Det startet med 
at Skiforbundet måtte kutte B-landslaget og flere utøvere kom 
tilbake inn i vår elitesatsing. Det førte til at vi endte opp med den 
største elitegruppen på veldig lang tid med en stor gjeng med 
rutinerte og dedikerte utøvere. Dette har løftet nivået på den 
daglige treningen og mange har nytt godt av dette. I tillegg til at 
det har blitt enda større konkurranse på fotballtennisoppvarmin-
gene og test-plattformen. 

Heldigvis har vi hatt et godt samarbeid med Ready idrettsfore-
ning, hvor vi har kunnet trene i treningshallen og perfeksjonere 
teknikken gjennom hele sesongen. Uten den muligheten hadde vi 
ikke kunnet bygge det treningsgrunnlaget vi har fått til, så det er 
vi veldig takknemlig for. Vi har også være heldige med at vi driver 
en idrett hvor avstand ikke er et problem, som har gjort at vi har 
hoppet i Midtstubakken i hele år.

Vi har dessverre ikke kunne hatt noen stor utenlandssamling i år, 
som er dypt savnet av både utøvere og trenere. Vi har derimot 
gjort det beste ut av situasjonen og prøvd å fordele samlingsdøg-
nene litt mer spredt i de anleggene vi har i Norge. En tradisjon 
som vi alltid har hatt er Kollenhopps romjulssamling på Lilleham-
mer, men dessverre gjorde været at vi måtte avlyse den. 

Sesongstarten har vært meget god for flere. Sander Vossan Erik-
sen har tatt det steget alle i elitegruppen ønsker å ta, nemlig Wor-
ld Cup deltagelse. Han har virkelig imponert med gode resultater 
i starten av sesongen, og ble tatt ut både til skiflygnings-VM og 
Hoppuka. Samtidig har vi sett at både Oscar Westerheim, Fredrik 
Villumstad, Joacim Ødegård Bjøreng og Sondre Ringen har levert 
skihopp på meget høyt nivå, noe som lover godt for det som 
skal skje videre utover hele vinteren. Rett bak dem igjen har vi 
mange som er hårstrå fra å virkelig ta det neste steget inn på den 
internasjonale arenaen. 

ELITE HOPP

FREDRIK VILLUMSTAD ØYSTEIN THORSHOV

ADRIAN GUNDERSRUD

SINDRE JØRGENSEN

NICOLAY SUNDAL JOACHIM BJØRENG

JENS GAARDEROSCAR WESTERHEIMADRIAN AADALEN

Vi er klare og gleder oss til å vise gode prestasjoner i hoppbakken også denne sesongen, sier Sjefstrener Marius Huse. 
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TITTEL TITTEL

CHRISTIAN RØSTE SOLBERG SIMEN MEEN HAUGENG SONDRE RINGEN

MATHILDE SELBEKK RICHARD HAUKEDAL MARTIN OPSAHL

KRISTOFFER SUNDAL SIGURD MYRVANG MARIUS AAS HAST

WWW.ROGERRUUD.NO

Undertøy i bambus 

Opplev hoppuka og andre store renn 

Klassiske luer

Teknikkbrett 

Snøproduksjon

Kontakt
Roger: 98029700 Nicklas: 91649956 Mail: nicklas@rogerruud.no



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.

WANG TOPPIDRETT- SENTRAL I VÅR SATSING
Kollenhopp og Wang Toppidrett i Oslo har et tett samarbeid for 
utvikling av skihoppere og kombinertløpere på veien mot verdens-
toppen. Det er fra 2016 etablert egen hopp- og kombinert linje 
på Wang Toppidrett med totalt 21 studieplasser fordelt på de tre 
klassetrinnene (VG1, VG2 og VG3).

SPORTSSJEF
Det er egen sportssjef i hopp og kombinert på Wang. Denne stillingen 
bekles av trenere ansatt i Kollenhopp, samt at fire av våre trenere er 
engasjert for å følge opp utøverne i den daglige treningen. Dette 

gir våre juniorutøvere optimale muligheter til å kombinere videre-
gående utdanning og sportslig satsing.

WANG UNG
Wang ung er et toppidrettstilbud for ungdommer fra 8-10klasse 
Fra og med høsten 2020 er det inngått et formeldt samarbeid mellom 
Kollenhopp og Wang Ung som gjør at Wang Ung nå tilbyr spe-
sifikk trening i kombinert og hopp. Disse treningene levers også 
av Kollen hopps trenere som er engasjert av Wang toppidrett. Pr. 
august 2020 har vi seks utøvere på Wang Ung. Vårt mål sammen 
med Wang er å øke dette til 30 utøvere innen 2026.

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

WANG Toppidrett og Ung i tett samarbeid med 
Kollenhopp for utvikling av skihoppere og 
kombinertutøvere på veien til verdenstoppen.
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Med meget god innsats og to 
gode hopp var det bare små 

marginer som skilte utøverne. 

UNGDOMSSATSING

Årets junior-NM for jenter i liten bakke ble avholdt i K-60 i 
Vikersund. På startstreken stod vår talentfulle utøver, Mathilde 
Selbekk, som nå går første året på Wang toppidrett. 

Mathilde Selbekk var på forhånd absolutt en medaljekandidat, og 
var klar for å kjempe om edelt metall. I det kalde januarværet var 
trenerne klare for å vinke ut noen gode skihopp, og de ble ikke 
skuffet. Mathilde startet bra i førsteomgang og det viste seg at 
det kom til å bli veldig jevnt om plassene. Hun lå på 3. plass etter 
første omgang og hadde 7,6 poeng opp til sølvplass og en luke på 
2,2 poeng ned til fjerdeplassen.

Den spennende konkurransen ble et poengdrama som Mathilde 
dessverre gikk tapende ut av, og endte opp på den sure fjerde-
plassen. Med meget god innsats og to gode hopp var det bare 
små marginer som skilte utøverne. Antageligvis kommer Mathilde 
til å trene litt ekstra på telemarknedslag i tiden som kommer. 

I Norgescuprennene på lørdag og søndag i K-105 fikk Mathilde 
bryne seg på landslagsutøverne, for å se hvilket nivå hun må ha 
inne en gang i fremtiden.

UNGDOMSSATSING

SE VINTERENS 
RÅESTE
SKIHELG PÅ TV
BLI HJEMME! 
SE VERDENSCUPENE PÅ NRK 1
holmenkollenskifestival.no

12.-14. MARS 2021 PÅ NRK1

MATHILDE SELBEKK

ET HÅRSTRÅ FRA JUNIOR-NM MEDALJE
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ELITE KOMBINERT

ELITE KOMBINERT 

Også våre elite kombinert utøvere har klare ambisjoner om gode 
resultater i World Cup, COC-konkurranser og Junior-VM. Verdt 
å merke seg her at det nå er fire jenter i gruppen. Det er veldig 
gledelig og spennende. Situasjonen denne sesongen har vært 
krevende med Covid-19, men man har likevel klart å legge til rette 
og gjennomføre en satsning på høyeste nivå. Det har vært flere 

gode samlinger i Norge og nytt treningsrom har blitt tilgjengelig 
for gruppen. Det har også denne sesongen blitt jobbet tett med 
Olympiatoppen med motorikk og teknikk, noe som har bidratt 
til å løfte kvaliteten i treningen ytterligere. Så kombi-gjengen er 
så absolutt godt forberedt og klare for å vise gode prestasjoner 
både i bakken og løypa. Vi ønsker alle riktig lykke til.

F.v. Mille Marie Hagen, trener Carlo Brömel, Ida Marie Hagen, Mille Moen Flatla, Sebastian Østvold, Jacob Eiksund Sæthre, Simen Tiller, 
Jens Dahlseie Kvamme, Marius Solvik, Kasper Moen Flatla, Lars Halvdan Buraas og trener Truls Johansen. Nora Furjord er ikke med på 
bildet.

Kollenhopp Kombinert 

– SATSER MER ALLSIDIG EN FØR

ELITE KOMBINERT

stilte opp, da vi trengte det mest!

Da Corona pandemien slo ut i Mars 2020 ønsket vi på Gran Seil å bidra til en nasjonal krise. Vi endret 
raskt fokus fra å sy seil og seiltak til en masseproduksjon av smittevernsutstyr for helsesektoren. 

Behovet var stort og ressursene knappe. Heldigvis 
var dugnadsånden stor, og fra Kollenhopp kom 
Carlo Brömel med sine eksepsjonelle sy 
ferdigheter og en arbeids ånd vi sjeldent har møtt. 
Med Carlos innsats klarte vi å styrke vår 
produksjon og dermed sikre essensielle 
helsearbeidere med nødvendige smittefrakker.

Vi ønsker å takke Carlo og Kollenhopp for deres bidrag i en vanskelig omstilling for oss og for landet. 
En person kan gjøre en stor forskjell. Kollenhopp har en sportssjef i kombinert dere kan være stolte 
av

Gran Seil har et godt og langt forhold til Holmenkollen. Fra produksjon av dukene på «ta
sjansen scenen» som lå på Besserudtjernet til seiltakene som står på dagens kongetribune.

Carlo Brömel – Sportsjef Kombinert 

Gran Seil | Tornsangerveien 23 | 1360 Fornebu | Tlf 67 58 71 50 | Mail: Henning@granseil.no
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ELITE KOMBINERTELITE KOMBINERT

 JAKOB EIKSUND SÆTHRE

Noe du lurer på? Du trenger ikke spørre, Jakob har svaret uansett 
om du lurer eller ikke. Med mye kunnskap, stadig fremgang i 
bakken og raske tider i sporet er han en lovende kombinertløper. 
Han positive og offensive innstilling som han viser hele tiden i 
treningsarbeidet og i konkurranser vil definitivt bidra til fortsatt 
god utvikling.

 MARIUS SOLVIK

Mr. Handicap. Overbelastning i ryggen har gjort at Marius har satt 
rekord i å bryte langrenn denne sesongen. Allikevel er han 
en seriøs utøver med stort potensial som har lært seg å være 
tålmodig. Han jobber hardt, motivert og ambisiøst mot Junior 
VM.

 SEBASTIAN ØSTVOLD

Sebastian er ikke bare hærfører for kollenhopp sin fremtid,
 men også for norsk kombinertsport. Hans spisskompetanse i 
bakken gjør at han flyr pent og elegant mot sine mål, og blir en 
spennende mann å følge i årene som kommer.
 Han er også teamets ulv i fåreklær; stille og uskyldig på utsiden, 
men med et lurt smil som kan lure de aller fleste.

 KASPER MOEN FLATLA

Kasper er en balansert utøver. Han hopper godt på 
ski, samtidig som han begynnerå bevege seg frem 
og oppover i løypa. I tillegg er han den med flest 
kallenavn i gruppa; Mini Sundby, El Sprintolini, 
Stakekongen eller Vinkechamp. Følg godt 
med kommende sesong når det skal sat-
ses og stakes videre.
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30   KO L L E N H O P P  2 0 2 0  KO L L E N H O P P  2 0 2 0    31

ELITE KOMBINERTELITE KOMBINERT

 MILLE MOEN FLATLA

Mille Moen har denne sesongen blitt en del av Kollenhopp.
 Hun sprer mye glede i teamet og er kjent for ikke å holde 
tilbake med frekke meldinger. Hun har en spennende sesong i 
vente, spesielt med tanke på hoppingen hun viser på treninger. 

 SIMEN TILLER

Teamets overhode som setter den moralske diskusjon for 
gruppa (i riktig retning). Han er ikke redd for «å stikke fingern 
i jorda» dersom han mener noe ikke funker. Solid også både i 
løypa og bakken (har jo pers. på 224meter).

 LARS HALVDAN BURAAS
Kollenhopps grunnstein og humørspreder, ute av stand til å 
gå sakte på ski. Mellom trening og polering av biler, sikrer 
Pepsi Max, Tiktok og Ariana Grande at dagene går unna.
 Lars jobber dedikert og målrettet som kombinertløper og 
tar stadige steg i bakken, dette er sesongen vi tror han 
virkelig kommer til å få vist hva han har inne.

 JENS DAHLSEIDE KVAMME

Som et nytt tilskudd i Kollenhopp Kombinert har Jens tilført 
mye humor og kan med sikkerhet kalles Kollenhopps klovn.
Jens har kommet inn i gruppa med godt pågangsmot og vi er 
sikre på at han utvikler seg til å bli en god kombinertløper i 
årene som kommer. 

 IDA MARIE HAGEN

Ida har et veldig høyt potensiale både i bakken og løypa, men 
har dessverre blitt satt tilbake av skader de siste sesongene. Vi 
tror at hun vil nærme seg verdenstoppen i tiden som kommer, 
og vi har tidligere sett at hun har nivået inne når skadene ikke 
hemmer henne.

 MILLE MARIE HAGEN

Gruppas blideste som sprer mye positivitet rundt seg. Men 
samtidig har er hun ikke redd for å si det hun mener. Hun er 
allsidig og liker å prøve nye ting. Hun har hatt fin utvikling og 
vist hvor god hun kan være. Noe som absolutt gjør henne til 
spennende kombinertløper.

 NORA FURFJORD

Vi er veldig glade for å ha enda en jente i teamet. Spesielt når det 
er en tøffing som Nora. Hun har så langt i karrieren ikke hoppet 
så veldig mye. Men da hun først skulle hoppe i K60 i Midtstulia 
nølte hun ikke med å kjøre, og slapp bommen med en gang. Og 
denne offensive holdningen vil komme godt med i det videre 
kombinert arbeidet.
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TITTEL DUGNAD

I morgenlyset og morgenkulda er kombinertpappa 
Brynjar Kvamme på plass for å gi unnarennet i 
Midtstubakken riktig merking før Norgescup-renn. 
Sammen med kombinertpappa John Riiber (i bak-
grunnen), jobber de seg nedover, strek for strek, fra 
50-meter og nedover til fallgrensen. 

Foreldrenes kombinertøvelse

DUGNADS- OG HEIAGJENG
De merker hoppbakker og konkurranseløyper, blåser snø fra hoppspor, deler ut startnumre 
og tidtagerbrikker, rigger sponsorplakater, er løypevakter, kommenterer konkurranser  
– og heier entusiastisk frem hopp- og kombinertsportens talenter og stjerner:
Kombinertforeldrene. 

Tekst og foto: Lars N. Sæthre

OG DE ER IKKE ALENE. 
Når Kollenhopp arrangerer kombinertrenn, 
er det mange foreldre i arbeid. Bjørn Moen 
er rennleder, Kari Lurås og Berith Solvik styrer 
sekretariatet, Ann Kristin Sætre holder orden 
på startnumre, Inge Oftebro er engasjert 
speaker og Fred Solvik er starter. Bare for å 
nevne noen. 

AVGJØRENDE INNSATS
– Dugnadsinnsatsen er den viktigste støtten 
vi får i arbeidet med å utvikle fremtidens 
utøvere. Det legges ned hundrevis av dug-

nadstimer for å drifte anlegg og gjennom-
føre gode konkurranser, sier Erlend Munkeby, 
daglig leder i Kollenhopp. 

Årlig arrangerer Kollenhopp rundt 20 ar-
rangementer i hopp og kombinert. 
Munkeby mener dugnadsinnsatsen er avgjø-
rende for å skape et godt miljø og løfte frem 
stadig nye utøvere i hopp og kombinert.

NYE UTØVERE
Kombinerttrener Carlo Brömel peker på at 
dugnadsinnsatsen skaper resultater: 
– Vi er stolte over de mange gode renne-

ne som blir arrangert. Her klarer vi sammen 
å skape gode konkurranser og ikke minst 
gode opplevelser for utøverne. Det er viktig 
for utviklingen deres. I tillegg har den gode 
innsatsen sørget for et bra og viktig arbeid i 
rekrutteringsbakkene i Midtstulia, sier Carlo. 
Han synes det er en glede å se at det kommer 
til nye utøvere, og at Kollenhopp klarer å 
utvikle utøvere til norsk og internasjonalt 
toppnivå. 
– Alt dette hadde vi ikke fått til uten det viktige 
bidraget fra dugnads- og heiagjengen. Kollen-
hopp-foreldrene er gull verd, sier Carlo. 

Speakeren: Inge Oftebro sørger for 
at publikum holder seg oppdatert. 

Full kontroll: Ingunn Kolberg 
og Kari Lurås holder orden på 
hvem som kommer i mål. 

Sjefen: Bjørn Moen er dreven rennleder, 
som planlegger og styrer dugnadsgjengen. 

Langrenn: Kommunen har preppet arenaen 
i Holmenkollen, og Fred Solvik merker opp

til konkurranse. 

Starteren: Åge Kolberg klar for start 
i Norgescup-renn. 
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TITTEL DUGNAD

Dugnad er en viktig del av et idrettslag som Kollenhopp. Hvert år 
blir det lagt ned tusenvis av timer i av foreldre, utøvere og trenere. 
Med mange på lag er vi i stand til å gjøre oppgaver som å snøleg-
ge bakker og legge på snønett på svært kort tid. Dette kommer i 
tillegg til alle de arrangementene vi er i stand til å arrangere hvert 
år i Midtstulia, Midtstubakken og Holmenkollen.

DUGNADER I 
HOPPANLEGGENE
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UNGDOMSSATSING OG REKRUTT

TRENERE UNGDOMSSATSING 
OG REKRUTT

JØRGEN MADSEN 
UNGDOMSSATSING OG 
KOLLENHOPP REKRUTT

Ved siden av å ta ansvar for Kollenhopp 
rekrutt er Jørgen i år også engasjert som 
trener for Kollenhopp Ung. Han er da den 
som gjør det trygt for utøverne å ta 
steget opp til Ung. 

ERLEND MUNKEBY 
SPORTSLIG ANSVARLIG UNGDOMSSATSING

Erlend har ansvar for hele den sportslige satsingen i aldersgrup-
pen 12-16 år. Han er kreativ i sin planlegging og det er varierte 
hopp og treningsøkter med mye forskjellig fokus og utfordringer 
som utøverne må forsøke å mestre.

THOMAS WELLÉN 
UNGDOMSSATSING

Thomas er tidligere kombinertløper på elitenivå. Han og gir alle 
en god plattform for å kunne ta videre steg i idretten sin.

JONAS ØVREGÅRD 
KOLLENHOPP REKRUTT

Jonas har allerede noen år bak seg som 
trener og veileder. Også han tidligere elite-
hopper som nå bruker all sin kunnskap, 
erfaring og store entusiasme på kommende 

hoppere og kombinert utøvere.

MAGNUS IHLE 
 UNGDOMSSATSING

Magnus er en fersk, men ivrig trener. Han 
legger ned stort engasjement og deler av 
sin kunnskap som tidligere elitehopper.

Bli medlem 
i skiforeningen

Vi tilrettelegger for 
opplevelser iMarka 
året rundt.
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UNGDOMSSATSING OG REKRUTTUNGDOMSSATSING OG REKRUTT

Allerede 7. mai 2020 var vi i stand til å åpne hopp-
bakkene i Midstubakken og Midstulia. Den pågå-
ende korona pandemien har kanskje ikke påvirket 
oss like mye som alle andre. Med godt smittevern 
var det mulig å trene i grupper på fem. Pga. fare 
for smitte har all trening foregått utendørs og da 
mye i hoppbakken. Da er det viktig å variere fokus 
på øktene. Vi har kjørt økter med fokus symmetri, 
nedslag og svevteknikk for å nevne noe. «Unlock 
the hills» er en annen populær øvelse hvor man be-
gynner i K10 og låser opp neste bakke ved å sette 
nedslag på hopp lenger enn K-punktet i bakken. 

FÆRRE SAMLINGER – MEN ALLIKEVEL MYE 
TRENING
Det har naturligvis ikke blitt så mange samlinger, 
men vi fikk til en fin tur og en god samling i det 
flotte anlegget i Knyken (Orkdal). Den årlige snø-
samlingen i starten av sesongen i Hemsedal måt-
te avlyses. Men med god hjelp av Oslo kommune 
hoppet vi på plast helt frem til 6.desember. Nå er 
bakkene snølagt og vinteren virker lovende. Nå hå-
per vi på at smittetallene går ned slik at det blir 
tillatt med konkurranser igjen.

Kollenhopp Ung 

- FULL TRØKK SELV MED COVID-19
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REKRUTTERING

Det er ingen hemmelighet at 2020 har vært et vanskelig år for oss 
alle. Vanskelige produksjonsforhold og ustabilt vær i starten av vin-
ter sesongen, samt Koronapandemien som stoppet aktiviteten vår 
helt over en lengre periode er noen av elementene som har gjort 
ting vanskelig. Allikevel har vi klart å holde på de aller fleste utøver-
ne våre samtidig som vi har klart å rekruttere nye håpefulle hop-
pere. Dette er vi utrolig stolte av og det viser at utøverne våre har 
det svært gøy i hoppbakken. Smilene og jubelen sitter løst både i 
utøver- og foreldregruppa og det er helt fantastisk å være på tre-

ninger med denne gjengen. Kollenhopp rekrutt har etter mange år 
med fantastisk tilbud også fått inn utøvere fra flere nasjoner. Vi er 
nå representert av både gutter og jenter fra Norge, England, Polen 
og Frankrike. Dette er utrolig morsomt!

FOKUS PÅ LEK OG HOPPTEKNIKK 
Treningene har fokus på lek, glede og mestring i hoppbakken og 
gjennom dette en naturlig tilnærming til hoppteknikk. Tidligere år 
har vi vært på treninger i gymsalen på Ready, dette lot seg ikke 

Kollenhopp rekrutt

VERDENS BESTE HOPPGJENG!

REKRUTTERING

gjøre i år. Dermed ble det erstattet av hopping, skilek og fysisk 
aktivitet i Midtstulia med bra oppmøte godt ut i desember. 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 trening med Kollenhopp rekrutt er det bare å 
sende en e-post til midtstulia@gmail.com. I Midtstulia får dere låne 
utstyr gratis (støvler, ski og hjelm). 

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, 
Jonas Schøien Øvregård og Marius Aas Hast har nå hovedansvaret 
for denne gruppen med ivrige jenter og gutter og tilbyr hopptre-
ning i K10, K20 og K40 i Midtstulia hver tirsdag kveld gjennom hele 
sesongen. 

SOMMERHOPPSKOLEN 
Også i år har vi arrangert Kollenhopps sommerhoppskole, med stor 
suksess. Vi hadde et rekordantall barn som var med på årets etter 
vår mening «kuleste aktivitetsskole». Dette resulterte i at vi utvi-

det til to fulle uker med hoppskole. Disse to ukene ble fullbooket 
svært fort 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 utfordring, mestring og moro står i sentrum. 

AKTIVITETSDAGER OG HOPPBURSDAGER 
Kollenhopp har gjennom de siste årene arrangert en rekke aktivi-
tetsdager i de minste bakkene i Midtstulia. Her har barn (og voks-
ne) i alle aldre vært innom og prøvd skihopping. Flere langrenns- 
klubber 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 hopp-
treninger etter slike aktivitetsdager, noe som er svært gledelig. 
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2020 ble et spesielt år også for rennarrangement i 
Kollen hopp. Alikevel har vi fått gjennomført en rekke 
renn under strengt smittevernregime både i Holmenkol-
len, Midstubakken og Midstulia. Sistnevnte har hatt en 
gledelig og økende oppslutning.
 
I inneværende sesong hadde Kollenhopp hatt eller plan-
lagt følgende arrangementer:
• NC kombinert Midstuen og Holmenkollen 4-5 januar  
 2020

• NC Hopp Holmenkollen 11-12 Januar 2020
• NC Kombinert Holmenkollen 13-14 mars 2020 
 (Avlyst pga Korona)
• Åpent kretsmesterskap i Hopp og kombinert 
 25 juni 2020 Midstuen/Midstulia
• NC Kombinert 15-16 august 2020 (Avlyst)
• NC Hopp Midstuen 15-16 August 2020
  (omgjort til landsrenn pga reiserestriksjoner)
• NM Hopp Midtstuen 30-31 Oktober 2020
• NC Hopp Midstuen 21-22 November 2020

ARRANGEMENT

ARRANGEMENT
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• OBOS Block Watne NC Kombinert 
 16-17 januar 2021 Midtstuen
 
Vinteren 2021 er følgende arrangementer på plan:
• NC Holmenkollen 13-14 februar 2021 Holmenkollen
• Hovedlandsrenn 25-26 2021 februar Midstulia
• Youth Raw Air – 5 mars 2021 Midstulia
• Jentenes og Guttenes Holmenkollrenn 21 mars 2021  
 Midstulia
 

I tillegg har det tradisjonellt vært svært mange fra 
Kollenhoppsystemet er involvert i gjennomføringen av 
Holmenkollen Skifest og RAW AIR. En enorm innsats 
legges ned av Kollenhopps frivillige gjør dette tette 
rennprogrammet mulig. Hva sesongen 2021 bringer er 
noe usikkert. I skrivende stund er all idrett, også top-
pidrett instillt ut januar i Osloregionen.

ARRANGEMENT



 KO L L E N H O P P  2 0 2 0    4544   KO L L E N H O P P  2 0 2 0

HOLMENKOLLEN SOM HELÅRSBAKKE HOLMENKOLLEN SOM HELÅRSBAKKE

Holmenkollen som helårsbakke

VISJON: VERDENS VIKTIGSTE HOPPBAKKE

MYE MER ENN EN HOPPBAKKE 
Hoppsporten har en solid forankring i det norske folk, mange mener 
sågar at dette er vår nasjonalidrett. Arne Thoresen (Dagbladet) 
skrev i sin bok 200 år gjennom lufta at Norge har «Ja vi elsker», 
fossekallen og hoppsporten. 

Noen av den norske idrettshistoriens største helter er skihoppe-
re, som Birger Ruud og Bjørn Wirkola. I tillegg sies det at når Kong 
Håkon kom til Norge i 1905 med sin familie, var det viktig for Hans 
Majestet at de ble anerkjent som nordmenn. Av den grunn startet 
den gang Kronprins Olav med skihopping, og dette prosjektet ble 
toppet med hans berømte hopp i Holmenkollen.

Holmenkollen har en unik plass hos alle hopp- og idrettsinteres-
sert i hele landet - og navnet vekker interesse hos mennesker over 
hele verden.

Arven som dagens ledere av hoppsporten skal videreføre, er stor 
og forpliktende. Derfor ber vi nå om muligheten til å kunne skape 
nye uforglemmelige øyeblikk og videreføre våre stolte tradisjoner 
som Verdens Viktigste Hoppnasjon - i et anlegg som er tidsriktig 
og tilrettelagt for å møte tidene som kommer. Vi er veldig nære, 
det er bare det siste «lille» som gjenstår. Med Holmenkollen som 
helårsbakke, vil bakken være komplett og vil kunne tjene hopp-
sporten vinter som sommer.

HISTORIEN OM HOLMENKOLLEN 
Følgende internasjonale arrangementer har funnet sted i Holmenkollen:
• Arrangert store internasjonale hopprenn siden 1892.
• OL Arena i 1952.
• VM i 1930, 1966, 1982 og 2011.
• Raw Air fra 2017.
• Første offisielle internasjonale COC renn for kvinner i 2004
Holmenkollen har fått ord på seg for å være en av verdens aller 
mest kjente idrettsanlegg i klasse med Wembley, Wimbledon og 
Madison Square Garden. Videre er dette den hoppbakken i verden 
som har betydd mest for utviklingen av nasjonalsporten og er en 
svært ettertraktet hoppbakke blant verdens utøvere.

HVORFOR GJØRE HOLMENKOLLEN TILRETTELAGT FOR 
SKIHOPPING HELE ÅRET?
• Da Oslo kommune sammen med Norges Skiforbund fikk tildelt 
VM i 2011 var en av kriteriene fra det internasjonale skiforbundet at 
Holmenkollen fremstå som et helårsanlegg. Dette for å sikre etter-
bruken. 
• Holmenkollbakken vil fremstå langt mer estetisk flott enn hva 
tilfellet er i dag.
• Antallet bruksdager for anlegget vil øke betydelig. Det samme 
vil potensialet for inntjening.

• Holmenkollanlegget vil da være en attraktiv arena for store 
inter nasjonale arrangement i skihopping og kombinert hele året. 
• Sommerhopping vil gjøre dette til en enda større turistattraksjon 
enn det er i dag. Det vil løfte opplevelsene til alle besøkende.
• Det vil også legge til rette for andre spennende opplevelser:
• Rafting med flåter i unnarennet.
• Skihopping og Zipline i parallell.
• Bakkeløp opp unnarennet når snønettet er på plass (eks. Red 
Bull 400).

HVA KREVES FOR ET SLIKT LØFT?
• Det er lite som står igjen – sett i forhold til hva vi har. Ved å 
gjøre Holmenkollen komplett, gis mulighet for folkefester også om 
sommeren. Inntjeningen vil da øke vesentlig.
• Norconsults rapport fra 2012, angående helårsanlegg i Holmenkollen, 
tilsier at vi kan anslå at ønsket investering vil koste ca. 25M NOK. 

FINANSIERING
• Siden Holmenkollen har status som nasjonalanlegg, vil dette 
danne grunnlag for 50% spillemiddelstøtte fra Kulturdepartementet.
• Resterende kan lånefinansieres fra de som bør drifte anlegget 
(Kollenhopp/NSF hopp), med bakkeeier (Oslo Kommune) som 
garantist.

HVILKE INNTEKTER KAN/VIL DETTE GENERERE:
• Store internasjonale arrangement vår/sommer/høst i skihopping 
og kombinert.
• Det internasjonale skiforbundet ønsker Sommer Grand Prix i 
hopp i Holmenkollen hver sommer.
• Her ligger det inntekter i millionklassen, årlig, på TV rettigheter, 
sponsormuligheter, publikumsinntekter etc.
• Overskuddet her vil gå til å betjene lån, og ellers uavkortet til-
bake til aktiviteten.
• Årlige store nasjonale hopprenn. NM, Norgescup, etc.
• Årlig storsamlinger for unge hoppere fra hele verden, siden vi 
da vil ha et komplett anlegg fra Midtstulia via Midtstubakken til 
Holmenkollbakken.
• Dette vil føre til at anlegget blir en ettertraktet arena for hoppere 
fra hele verden.
• Med mange landslag på treningssamling vil anlegget kunne pro-
motere dette spesielt mot turistnæringen (Innsbruck modellen).
• Potensiale for stor inntektsøkning knyttet til verdien Holmen-
kollbakken allerede har som turistattraksjon.
• Potensiale for store bedriftsarrangement i anlegget i tillegg til 
større kulturarrangementer.



46   KO L L E N H O P P  2 0 2 0  KO L L E N H O P P  2 0 2 0    47

ERFARING MÅ OPPLEVES
Det å ha kjent ting på kroppen er viktig. Det å prøve. Og feile.  

Og prøve igjen. I Anton Sport tester vi produktene vi selger, fordi vi  
ikke vil anbefale deg noe vi ikke vet nok om. 

Nok Snakk – Opplev mer
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Ramirent hjelper store og små kunder til alle typer
prosjekter.
Vi har byggmaskiner, lifter, stillas, gravere, varme, 
tørk,pumper, generatorer og mye mer.
Og husk at når du leier hos Ramirent får du 
kunnskap om sikkerhet på kjøpet!

Utleie av maskiner og utstyr

Ramirent Alnabru

Alnabruveien 7
0668 Oslo
Tlf.: 40 10 83 00
E-post: 
alnabru@ramirent.no

Ramirent Hvam

Hvamsvingen 20
2013 Skjetten
Tlf.: 40 10 82 00
E-post: 
hvam@ramirent.no

Ramirent Ski

Industriveien 11
1400 Ski
Tlf.: 64 87 90 28
E-post: 
ski@ramirent.no

Ramirent Skui

Ringeriksveien 161
1339 Vøyenenga
Tlf.: 40 10 84 00
E-post: 
skui@ramirent.no

Ta kontakt med et av våre kundesentre i Stor-Oslo
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Leter du etter 
den rette?

Vi kan hjelpe deg å rekruttere 
ledere og spesialister til 

din bedrift!

incontro.no     post@incontro.no      mob: 993 93 534 / 976 91 611 www.oslo.works

		
TOTALLEVERANDØR	INNEN	

GASSDETEKSJON	
	

	
Portable	Gassmålere	

	
	
	
	
	
	
	

Stasjonære	Gassmålere	og	Sentraler	
	

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

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

Vi støtter KOLLENHOPP
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TITTELTILBUD 
TIL DEG SOM ER HOPPVENN

GNP ENERGY FAMILY & FRIENDS
Som hoppvenn av GNP Energy ønsker vi å tilby deg 
en spotprisavtale som er basert på Nord Pools 
gjennomsnittlige månedspris i ditt leveringsområde:
• Ingen skjulte kostnader
• Spotpris + 3,9 øre / kWh påslag
• 19 kr i fastledd per måler per måned 
• Ingen avtaletid
• Etterskudd 
 
Bestill her: https://no.gnp.energy/product?abonkode=P282 
 
Vi kan også tilby Grønt Valg, hvor vi sikrer at tilsvarende 
mengde strøm som du bruker, blir produsert av 100% 
fornybare kilder. 
 

VELKOMMEN SOM KUNDE HOS GNP ENERGY 
– ENERGY MADE EASY!

www.gnp.energy

Stolt leverandør av 
Kollenhopp kolleksjonen!

www.skogstadsport.no

             @skogstadsport
#skogstadsport
#tailoredbynature
#uteglede

UVEX Norge er en stolt støttespiller  
for hopp- og kombinertsporten.

Lykke til i Kollen !
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TITTEL

Din Mercedes-Benz 
forhandler i Oslo
Besøk erikarnesen.no

Erik Arnesen Helsfyr AS     |     Østensjøveien 12, 0661 Oslo     |     Tlf. 23 37 65 00     |     post@erikarnesen.no

Vår misjon er å bygger  
bærekraftige samfunn  
for genersjoner.

gk.no

Vi er Skandinavias ledende tekniske 
entreprenør og servicepartner og leverer 
smarte løsninger innen kulde, ventilasjon 
byggautomasjon, elektro og rør. 
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onVisit Besøkssystem 
Enkelt. 

Sikkert. 

Profesjonelt. 

Vil du vite mer om Norges ledende 
besøksregistrering? 

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

Med mer enn 200 engasjerte og kompetente mennesker, er vi store 
nok til å ha relevant kompetanse og lang erfaring innen revisjon, skatt, 
merverdiavgift og transaksjoner. 

Samtidig er vi små nok til å gi deg tett oppfølging og tilpasse oss 
din virksomhets unike behov.  
 
Det er fordelen ved å være akkurat passe stor.

rsmnorge.no 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Store nok til å ha tyngde. 
Små nok til å bry oss.

UNGDOMSSATSING

Les mer på obos.no/medlem

OBOS- 
medlemmer 

opplever mer  
for mindre

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

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

Fordeler hele livet
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ELITE HOPP

OBOS-banken for
store og små medlemmer

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.

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

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

Les mer på obosbanken.no

BÅTGLEDE FOR 
ENHVER ANLEDNING

BÅTGLEDE 
FOR ENHVER 
ANLEDNING

THE CAB XO
280 hk Steyr/29 knop
Demobåt klar for 
levering 1. mai 2021

BÅTGLEDE FOR 
ENHVER ANLEDNING
BÅTGLEDE FOR 
ENHVER ANLEDNING
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HOPPSHOP
HOPPUTSTYR TIL UNGE UTØVERE

SNOW AT HOME

www.hoppshop.no / +47 917 86 634

Velkommen til oss!
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TITTEL TITTEL

| 66 85 04 60 | FUNCTIONAL FITNESS | BASISTRENING | KONDISJON | STYRKE    
– Vi leverer over hele landet 

Gjør som de beste!
 
Sportsmaster er spesialist på treningsutstyr og har alt du trenger til 
treningsrommet hjemme eller på arbeidsplassen! Rådfør deg gjerne med en av 
våre dyktige medarbeidere som hjelper deg med å finne riktig utstyr til ditt 
behov. I nettbutikken vår, sportsmaster.no, kan du se og kjøpe alle våre 
produkter. Du kan også teste utstyret på vårt showrom på Nesbru.

Jarl Magnus Riiber legger grunnlaget inne med utstyr fra Sportsmaster

Martin Johnsrud Sundby 
Verdensmester langrenn

Legg 
grunnlaget 

inne du 
også!
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MED «STORT OG SMÅTT» 2021
STYRET

Roar Gaustad   Leder

Fritz Fredriksen  Styremedlem

Svein Granerud  Styremedlem

Eirik Jørgensen  Styremedlem

Klaus Kromann  Skiforeningen

Trine Kvil   Styremedlem

Leif Lippestad  Styremedlem

Ketil Sundal  Styremedlem

Fred Solvik  Varamedlem

Hege Furfjord  Varamedlem

Erlend Munkeby  Daglig leder

TRENERE

Carlo Brömel  Kombinert elite

Marius Huse  Sportslig leder/Hopp elite

Magnus Ihle  Kollenhopp Ung

Truls Johansen  Kombinert elite

Yngve Ludvigsen  Hopp elite

Jørgen Madsen  Kollenhopp Ung/Rekrutt

Erlend Munkeby  Hopp Ung

Rune Velta  Hopp Elite

Thomas Wellén  Hopp Ung

Jonas Øvregård  Kollenhopp Rekrutt

Marius Aas Hast  Kollenhopp Rekrutt

Roger Ruud  Kollenhopp Masters

OPPMENN

Svein Granerud  Hopp elite

Bjørn Moen  Kombinert elite

Jon Fageraas  Kollenhopp Ung

Espen Østvold  Kollenhopp Ung

HOPP ELITE

Joachim Bjøreng  Røyken hopp

Sander Eriksen  Bækkelaget

Jens Gaarder  Raufoss IL

Halvor Egner Granerud Asker skiklubb

Adrian Thon Gundersrud IL Jardar

Marius Aas Hast  Mysen IF

Simen Meen Haugeng Fossum IF

Richard Haukedal  Bækkelaget

Sindre Ulven Jørgensen Asker skiklubb

Marius Lindvik  Rælingen Skiklubb

Sondre Ringen  Bækkelaget

Christian Røste Solberg IL Jardar

Anna Odine Strøm  Alta IF

Kristoffer Eriksen Sundal IL Koll

Øystein Thorshov  Skimt

Fredrik E. Villumstad Skimt

Oscar P. Westerheim Bækkelaget

Sigurd Myrvang  Askim

Martin Tonby Opsahl  Lommedalen IL 

Nicolai Eriksen Sundal IL Koll

Adrian Aadalen  Trøgstad Skiklubb

Mathilde Selbekk  Fossum IF

KOMBINERT

Espen Andersen  Lommedalen IL 

Lars Buraas  Hurdal IL 

Kasper Moen Flatla  IL Jardar

Mille Marie Hagen  Haslum IL

Ida Marie Hagen  Haslum IL

Simen Tiller  Moelven IL

Einar Lurås Oftebro IL Jardar

Jens Lurås Oftebro  IL Jardar

Harald Riiber  IL Heming

Jarl Riiber   IL Heming

Marius Solvik  Haslum IL

Jakob Eiksund Sæthre Fossum IF

Sebastian Østvold  Lensbygda Sportsklubb

Jens D. Kvamme  Haslum

Mille Moen Fatla  Haslum

Nora Furfjord  Kollenhopp

16 ÅR

Marcus Piene Grønvold Fossum IF

Fabian Østvold  Lensbygda Sportsklubb

Anna Botten  Rælingen Skiklubb

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

15 ÅR

Arnt Nicolai Christensen Hobøl IL

Ole Hancke Framstad Kollenhopp

Fredrik Homleid Helland Kollenhopp

Walter Lundhaug  Østre Aker

Noah E. Sandsether Røyken

Johanne Terland Gundersen  Heming IL

Sindre Nilsen  Årvoll

Elias Bergesen  Asker SK  

14 ÅR

Sverre Lundeby  Kollenhopp

Ingvild Midtskogen  Kollenhopp

Emil Schøneman Skaug Hobøl IL

Ailo Falch Åsgren  Kollenhopp

Leonard Fagerås  Kollenhopp

13 ÅR

Tobias Østvold  Lensbygda Sportsklubb

Aleksander Erichsen Heming

Leon Skogstad Remme Kollenhopp

Nora Helene Evans  Fossum IF

Haakon Heltzer Sørstad Gjerpenkollen HK

Emil Rundtom  Fossum IF

Jens Aleksander Aanesen  Kollenhopp

Oscar Haugen-Johnsen Kollenhopp

12ÅR

Jørgen Furfjord  Kollenhopp

Magnus Aaseth  Kollenhopp

Andreas Sclichting  Kollenhopp

KOLLENHOPP MASTERS (VETERANER)

Leah Meyer   

Magnus Trevisan Kjeldsen 

Torgeir Moen   

Zakarias Orall   

Arntstein Vatle 

David Bieniek

Frode Bredesen

Geir Rune Lislegaard

Knut Bjerke

Knut Bjørnar Strøm

Kurt Kristiansen

Nicklas Ruud

Ole Andreas Skatvedt

Ole Henning Holt

Patrick Larsen

Tom Kaardal

Torbjørn Haugen

Torry Ringkilen

KOLLENHOPP REKRUTT

Aksel Torgersen

Alexia Bjørnstad

Birk Johan Lome

Clementine Lundh

Edvald Bang-Johansen

Emiliano Pereyra

Felix Juul Svelland

Fredrik Sjåtil

Jens Aleksander Aanesen

Jesper Høigjelle-Briseid

Johannes Andreassen Wroldsen

Jonas Lynnebakken

Ludvig Elias Berg-Heggelund

Ludvik Bang-Johansen

Marcel Lundh

Maren Hesthagen

Marius Emilian Saursaunet

Mikael Armas Hansen

Nicholas Bjørnstad

Noah H Madsen

Oscar Haugen-Johnsen

Patric Westeren

Pietro Fitzhugh

Sigurd Håvik

Sverre Øen Landstad

Synne Hoel Foshaug

Såvi Aleksander Valio-Bjåen

Theodor Hågå Holm

Thomas Leppard

Victor Hugo Sivle

William Leppard

KOLLENHOPP – STORT OG SMÅTTKOLLENHOPP – STORT OG SMÅTT



Adelskalender

SVEV OVER 200 METER

JOHAN REMEN EVENSEN 246,5METER VIKERSUND 

HALVOR GRANERUD 244,5METER PLANICA

RUNE VELTA 243METER VIKERSUND

JOACHIM HAUER 243METER VIKERSUND

MARIUS LINDVIK 242 METER KULM

BJØRN EINAR ROMØREN 239METER PLANICA

SONDRE RINGEN 226,5METER VIKERSUND

SIMEN TILLER 224METER VIKERSUND

TOM HILDE 223,5METER VIKERSUND 

JON AARAAS 219METER VIKERSUND

SANDER VOSSAN ERIKSEN  218METER     PLANICA

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

 


