
HAFJELL: Snowboard-talentet 
Ferdinand Finne (15) fikk en av 
sitt livs største opplevelser da 
han konkurrerte mot en av ver-
dens beste snowboardkjørere, 
Ståle Sandbech, under NM i  
Hafjell. Og han gjorde det bra.

FRODE BERG
sport@ta.no

– Det er kult å møte han som er 
så god. Det er mye å lære av de 

beste, sier porsgrunnsgutten Fer-
dinand Finmark, som selv mar-
kerte seg under NM i slopestyle 
lørdag da han endte på 11. plass 
i seniorklassen og 15. plass i juni-
orklassen.

– 11. plassen i senior er det 
beste jeg har gjort denne seson-
gen, sier Finmark.

Han har hatt flere gode resul-
tater gjennom vinteren, både i 
NC og i konkurranser i utlandet, 
blant annet i italienske Livigno.

Under Big Air-konkurransen 
lørdag ble han nummer fire i 
junior.

Finmark, som fyller 16 i som-
mer, konkurrer mot snowboard-
ere helt opp til 18 år i juniorklas-
sen.

– Det er mange som holder et 
høyt nivå, forteller 15-åringen.

Han har selv holdt høyt nivå 
imange år, og fra høsten av satser 
han ytterligere når han starter på 
skigymnaset på Hovden og 

snowboard-linja der.
– Det gleder jeg meg veldig til, 

sier han.
Jørn Simen Aabøe fra Sannidal 

ble nummer fem i slopestyle, og 
endte bak Finmark i Big Air.

Ståle Sandbech sa følgende 
etter sitt første individuelle gull.
 – Det er veldig stas å være nor-
gesmester, det er så mange gode 
snowboardkjørere her, sier Sand-
bech til snowboardforbundets 
sider.

Ferdinand kjempet mot de beste

SVEVER HØYT: Ferdinand Finmark 
svever høyt på snowboardet denne 
vinteren, som her i Livigno, Italia.

FRODE BERG
sport@ta.no

Det var utvilsomt en populær 
seier. Både store og små omkran-
set hoppkometen minuttene 
etter at han sikret sitt første indi-
viduelle NM-gull – og populære 
Velta tok seg tid til alle både med 
autografer og bilder.

– Det er morsomt å være med 
her, og spesielt morsomt å ta 
NM-tittelen. Det var den jeg 
kom for, sier Rune Velta, som 
tok sin første individuelle NM-
tittel, til TA.

Velta ser viktigheten av at de 
norske hoppstjernene deltar i 
NM.

– Det er her vi møter hopp-
Norge og dette kan motivere 
yngre hoppere. I tillegg er det en 
viktig arena og konkurranse for 
hoppere som kjemper om plass 
på landslagene neste sesong. Og 
vi må ikke glemme viktigheten 
av å prestere godt for vår egen 
del. NM er viktige renn, sier 
Velta, før han fortsetter å skrive 
autografer og stille opp på bilde 

etter bilde med både unge og litt 
eldre hoppfans.

VIKTIG Å KOMME UT
Landslagssjef Alexander Stöckl 
var også på plass i Tveitanbak-
ken, som hadde imponerende 
gode forhold til tross for en dår-
lig og mild vinter.

– Det er veldig viktig at våre 
beste hoppere deltar i renn som 
NM. Her får mange treffe sine 
forbilder. Bare se på alle barna 
her, de får møte sine idol. Dette 
er jo neste generasjons hoppere, 
og blant dem kan det kanskje 
være en mester i fremtiden, sier 
den jordnære supertreneren Ale-
xander Stöckl i samtale med TA.

I likhet med Velta tok østerri-
keren seg god tid til alle – både i 
form av autografer og bilder.

OVERLEGEN
Uten blant andre Anders Bardal 
og Anders Jakobsen på startlista, 
var Tom Hilde den største utfor-
dreren – på papiret. Hilde endte 
på 3. plass med Kenneth Gang-
nes på andre plass, nesten 14 

poeng bak Velta. Velta strakk seg 
til 97 og 99 meter.

– Jeg skjønte tidlig i svevet i det 
siste hoppet at jeg kunne sikre 
NM-tittelen, forklarer Velta.

Publikum på sletta lot seg 
imponere sammen med lands-
lagssjef Alexander Stöckl

– Seieren var mer enn velfor-
tjent, sier Stöckl til TA. Han så 
rennet fra trenertribunen i 
Tveitanbakken, og likte det han 
så.

– Det var høyt nivå på rennet. 
Bakken var god og juryen gjorde 
en meget god jobb slik at forhol-
dene ble mest mulig like, roser 
Stöckl.

Da TA ber ham oppsummere 
Rune Veltas supersesong svarer 
han kjapt:

– Gull!
Før han utdyper: – Rune har 

hatt en gull-sesong og holdt et 
stabilt meget høyt nivå.

MESTER-ROS
Både Velta og Stöckl roste arran-
gørklubben Heddal og Tveitan-
bakken.

– Sporet holdt verdenscup-
nivå og arrangøren har gjort en 
god jobb med bakken her, sier 
verdensmester Velta.

– Et meget godt arrangement 
med gode forhold og en god jury, 
roser Alexander Stöckl.

Vinner av dameklassen ble 
Maren Lundby fra Kolbukame-
ratene, mens Anette Sagen, som 
nå legger opp, ble nummer tre 

etter at hun lot seg overtale til å 
delta i Tveitanbakken for siste 
gang. Ingen telemarkinger deltok 
i normalbakken lørdag, men 
Heddals Sander Bjørndalen fikk 
dispensasjon til å delta for laget 
til Telemark/Vestfold under gårs-
dagens lagkonkurranse. De 
endte på 9. plass, mens Akershus 
med Rune Velta på laget ble nor-
gesmetere for lag.

MESTERLIG MESTER

HEDDAL: I februar tok han to gull, et sølv og en bronse under ski-VM. I helga 
beviste Rune Velta (25) igjen at han er best da han ble norgesmester individuelt 
og tok lag-gull. Etterpå roste han arrangørklubben Heddal og Tveitanbakken.

YES!: Rune Velta jubler nede på sletta i Tveitanbakken i det han får vite lengden på 99 meter og fikk bekreftet NM-tittelen.
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POPULÆR VINNER: Både små og store omkranset verdens- og norges-
mester Ruve Velta nede på sletta i Tveitanbakken.
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