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HE
LG STØRSTE 

TALENTET
Amalie Kasin Lerstang 
(26) er  Norges største 
forfattertalent nå.
SIDE 8-9

TESTET SEG I 
NATURFAG
Solveig Marie Johansen 
og hele Sauland skole 
� kk eksperimentere. 
SIDE 14 OG 15
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I dag:
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Sol, regn på 
kvelden

3 neste dager: 

2o        5o 5o
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GODE GRUNNER 
TIL Å GLEDE SEG
Det er god grunn til å glede 
seg til sommeren om du er 
glad i musikk og festivaler. 

 � FESTIVALER SIDE 6 

KLARE FOR 
PÅSKEN
Hjartdal røde kors setter 
inn 20 mann for å skape 
trygghet for innbyggere og 
påsketuristene. 

 � PÅ PLASS        SIDE   4 OG 5

TOPPER FRPS 
VALGLISTE
Jan Tore Hylle (66) erstat-
ter veteran Nils Bjørn� aten 
som Frps førstemann i 
Notodden-politikken.

 � KOMMUNEVALG SIDE 2 

NM-KLARE: Erik, Heidi Dyhre 
Traaserud og Daniel Dyhre 
Aksvik (i midten) får drømmen 
om å møte verdens beste 
hoppere oppfylt under NM i 
Tveitanbakken i dag. 

DRØM: Erik, 
Daniel, Heidi og de 
andre hopprekrut-
tene i Heddal får 
NM-oppgaver og 
kommer tett på 
verdens beste hop-
pere. – Kult, dette 
gleder vi oss veldig 
til, sier trekløveret 
og sitrer av NM-
spenning. 

Møter 
verdens 
beste

 «1.-10.-skole med 5-600 
elever gir en sterk utnyt-
telse av selve skoletomta, 
men på bakgrunn av tra-
disjonen ved skolen bør 
dette være akseptabelt»
NOTODDEN AP  OM 
SÆTRE-SKOLENE. Side 3
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premieprodusenT: Bjørn Gokke Småkasin skapte slike 
premier både for egen gruppe og salg til andre i 1979 og 1980.

Bjørn «Gokke» Småkasins 
kamp for å skape Tveitan-
bakken har mye rart i seg. 
Selv produksjon og salg av 
premier gikk han i gang 
med for å skaffe startkapi-
tal til arbeidene i 1979.

Jens Marius HaMMer
jens.marius.hammer@telen.no
905 80 050

– Ja, minnes mannen som har 
lagt sjela si og vel så det i det 
flotte hoppanlegget. 

– Da vi skulle i gang i 1979 

hadde vi ikke penger. Jeg tenk-
te tanken om å lage premier av 
restavfall på Hydro. På lamina-
tet hadde de noen forkromma 
store plater som presset lami-
natet. Ble det ei ripe i disse, 
måtte de kastes og slike plater 
plukket jeg opp, delte i biter og 
slipte kantene. Et spor ble skå-
ret i trefoten og på kannefabrik-
ken på Hydro, hvor jeg arbei-
det, hadde vil silketrykk, fortel-
ler Gokke, som solgte premier 
til NHL, Sauland og faktisk også 
utenbys idrettslag. 150–200 ble 
produsert, smiler Gokke, og 

tenker tilbake på de 10-talls tu-
sener med dugnadstimer som 
er lagt ned i bakken opp gjen-
nom årene. Premiekapitalen 
var imidlertid starten.  

Premiesalget førte til at 20 
000 havnet i kassa til hopp-
gruppa og Tor Johnsens maski-
ner kom på plass og siden har 
mang en entreprenør arbeidet 
for «knapper og glansbilder». 

– Vi har alltid hatt et godt 
samarbeid med kommunen, 
men uten at det kom «cash», 
sier veteranen, som gleder seg 
til gode lengder i dagens renn. 

Tjente penger på premier

Heidi Dyhre Traase-
rud (12) møter 
sammen med broren 
Erik (9) og søskenbar-
net Daniel Dyhre 
Aksvik (12), verdens-
mestere og forbilder i 
Tveitanbakken i dag. 
Jens Marius HaMMer
jens.marius.hammer@telen.no
905 80 050

Og gjett om det sitrer i kroppen. 
I går var Erik oppe klokka 06.00 
og da mamma lurte på hvorfor 
den smådirrende gutten var 
oppe sååå tidlig kom svaret 
kjapt: – NM, vel, skjønner du in-
genting!

Får nm-oppgaver
Og ikke spesielt rart at trekløve-
ret og klub-
bens rekrut-
ter gleder 
seg. 

– Rekrut-
tene er vik-
tig for klub-
ben og de 
skal med i 
arrangementet. De skal kjøre 
parade ned unnarennet og se 
skal være med på premieutde-
linga, sier hoppsjefen i Heddal, 
Kim Bjørndalen.

– Kult, sier Daniel. – Jeg har 
møtt Rune Velta i Midstubak-
ken en gang før, men nå skal vi 
dele ut premier, sier 12-åringen. 

Velta er favoritt
Og det er ingen tvil om at lag-
mesteren og den individuelle 
mesteren fra VM er i skuddet. 
Alle tre tipper Rune Velta som 
NM-vinner, men på damesiden 
er det litt mer åpent. 

Heidis favoritt er Daniela 
Iraschko-Stolz, men østerrike-
ren slipper ikke til i NM og da er 
Maren Lundby Heidis favoritt. 
Daniel holder på Line Jahr, 
mens Erik nøler litt mellom 
Jahr og Lundby, men faller etter 
hvert fjellstøtt ned på Lundby.

oldefars gener?
De tre stammer fra Jon Engrav-
slia mange husker som lang-
rennsløper på sine eldre dager, 

men det var hopper og kombi-
nertløper han var. Oldefaren 
kan vise til et norsk mesterskap 
i kombinert. Heidi og Erik har 
ambisjoner i retning av NM. 

– Jeg vil på landslaget om fire 
år, sier Heidi, som har personlig 
rekord på 31 meter og «eier bak-
kerekorden» i Hasselbakken på 
Skotfoss. Erik vil også gjerne nå 
landslaget og de to søsknene iv-
rer for skiflyging. – Det ser så 
gøy ut, sprudler Erik med pers 
på 19,5 meter og mål om NM.

har erfaring
Heidi og Erik begynte med 
hopp da de var fire, Daniel var 
sju-åtte. Nå trener de to-tre 
ganger i uka og vil bli bedre ski-
hoppere. 

– Om to år er Heidi i 90-me-
tersbakken her, spår tante Siw 
Aina.   – Hun er fryktløs og alltid 

kommer 
hun ned 
på beina. 

Daniel 
med pers 
på 23,5 
meter vil-
le ikke 
nærme 

seg 40-metersbakken, men for 
to måneder siden satte han ut-
for. 

den gode følelsen
– Farta, kjenne alle luktene som 
kommer mot deg og så svevet. 
Det er en god opplevelse, sier 
Daniel. 

Heidi og Erik er skjønt enige 
om at det er svevet som er det 
beste. – Det å være fri som fu-
glen, sier Erik og strekker ut ar-
mene. Alle tre trøbler litt med å 
sette skikkelig telemarks-
nedslag, men det kommer. 

– Det satt nå nylig og det var 
jo gøy, da, stråler Daniel. 

Frykter ikke Vikersund
Heidi elsker å trene og er fast 
bestemt på at hun skal på land-
slaget. Alle tre elsker å trene, 
men Heidi er nok den tøffeste 
av familiens hoppere. Da de 
kjørte forbi Vikersund, måtte jo 
mammutbakken besøkes. Det 
var da den åtte år gamle Heidi 
spurte: – Mamma, når kan jeg 
hoppe her?

hopprekruttene møter idolene
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gAMle MInneR: – Hoppsporten har gitt meg mange gode minner 
og i dag vil jeg hente opplevelser i Tveitanbaken, sier Tomm Rauland.

– Verdens beste hoppere 
er på plass i Tveitanbak-
ken. Klart jeg skal ta med 
meg den opplevelsen. 
Jens Marius HaMMer
jens.marius.hammer@telen.no
905 80 050

Den tidligere storhopperen for 
Snøgg og Heddal, Tomm Rau-
land, betegner det som en 
eventyrsesong for norsk hopp-
sport i regi av Alexander Stöckl. 
Verdensmester Rune Velta, ver-
densmesterskap i laghopp og 

en drøss med topplasseringer. 
– En helt utrolig sesong og 

selv om det vil være «mot nor-
malt» at mange tilskuere tar tu-
ren til Tveitanbakken i dag og i 
morgen, håper jeg folk virkelig 
har lyst til å få med seg denne 
opplevelsen med å se disse 
stjernene på nært hold, sier 
Tomm Rauland og lar tankene 
fare tilbake til egen NM-delta-
kelse. 

– Det beste ble vel en 12. plass 
i Meldal i 1980 og 151 meter i 
Harracow samme år og da var 
jeg på nippet til å komme til VM 

i skiflyging, men Trond Gøran 
Pedersen knep plassen på ett 
eneste hopp lengre enn mitt 
lengste til tross for jeg hadde 
slått han i alle de andre hoppe-
ne. Jeg følte meg litt snytt da 
hoppkomiteen tok hut Peder-
sen, medgir Tomm Rauland, 
som antyder at lille Heddal ikke 
var en maktbase i forhold til 
store og tunge Trønderhopp 
som Pedersen representerte. 
Rauland havnet på 17. plass i 
monsterbakken. 

– Det er historie. I dag venter 
nye opplevelser fra tribunen.

 – Klart jeg skal i bakken!

hopprekruttene møter idolene

MØTeR De BeSTe: Daniel Dyhre Aksvik (12) og søskenbarna Heidi (12) og Erik (9) Dyhre Traaserud møter idoler, verdensmestere og hoppukevinnere i dag. 


