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Sander Bjørndalen
fraHeddal I.L. fikk
dispensasjon til å
hoppe i NM for lag i
Tveitanbakken
søndag. Blant kon-
kurrentene var
verdensmesteren
RuneVelta.

b NOTODDEN

16-åringen hoppet på laget for
Telemark/Vestfold, og i den
knallharde konkurransen ble de
som ventet statister. Vinnerne av
lagkonkurransen ble Akershus
med Rune Velta som anker-
mann. Velta vant også NM i stor
normalbakke lørdag, og var søn-
dagens beste hopper med 102,5
meter som lengst.

Stort
Sander Bjørndalen var litt skuf-
fet fordi han måtte hoppe fra en
mye lavere avsats enn han nor-

malt bruker under trening i
Tveitanbakken.
– Å få delta i et NM og konkur-

reremot de beste norske hopper-
ne og verdensmesteren fra Falun
er bare helt utrolig moro. Nå tar
jeg bare med meg opplevelsen å
ha vært med i et NM. Jeg håper
bare ikke det er det siste norges-
mesterskapet jeg deltar i, smiler
Heddal-hopperen.

Som forventet
Den unge telemarkingen landet
på 61 og 60 meter i de to hoppe-
ne sine.
– Med tanke på at det var mitt
første NM fikk jeg vel ut det jeg
hadde forventet av hoppene
mine. Man skal jo tenke på at
dette var mitt første NM. På tre-
ning hopper jeg fra høyere avsat-
ser, derfor er jeg ganske fornøyd.
Nedslagene var i alle fall bra,
konkluderer 16-åringen.
– Jeg var ikke særlig nervøs,
det var bare om å gjøre unna to
så gode hopp sommulig. Verken
jeg eller de rundtmeg hadde sto-
re forventninger, så målet var å
gjøre to gode hopp. Det synes jeg
at jeg klarte ut ifra forutsetnin-
gene, og det var en godkjent av-

slutning på hoppsesongen for
min del, synes Bjørndalen.

Hopplinja neste
Nå blir det en ferie fra hoppin-
gen en stund, men Sander ligger
ikke på latsiden.
– I sommer blir det en del tørr-

trening, og fra høsten av skal jeg
begynne på Hopplinja på Toppi-
drettsgymnaset i Telemark. Det
gleder jeg meg til.
– Jeg tror det kan bli en veldig

bra linje å gå på. Akkurat nå er vi

fem hoppere som skal begynne
der, og det er bare positivt jo fle-
re vi er.
– Målet mitt for framtida er

først og fremst å få så store fram-
ganger som mulig, avslutter en
tross alt fornøyd hopper.

Flott arrangement
Heddal I.L. fikk kjempeskryt av
deltakere og kretsen rundt hop-
perne som varmed i helgens NM
i Tveitanbakken.
– Flott preparert bakke og et

flott gjennomført renn. Jeg har i
alle fall ikke noe å klage på, sier
den dobbelte norske mesteren
Rune Velta om arrangementet.
Velta vant som nevnt det indi-

viduelle rennet lørdag, men had-
de fått problemer hvis Philip Sjø-
en hadde holdt seg på beina da
han landet på 105 meter i første
omgang. Maren Lundby vant da-
meklassen.

b Morten Skifjeld
morten.skifjeld@varden.no

Møtteverdensbeste
TØFF KONKURRENT: Sander Bjørndalen debuterte i NM i helgen, og møtte blant annet verdensmesteren Rune Velta. Sistnevnte viste igjen hvem som var best. BEGGE FOTO: MORTEN SKIFJELD

GODKJENT: Sander Bjørndalen hoppet to fullt godkjente hopp med
tanke på at han debuterte i NM og bare er 16 år gammel.

FAKTA

b Født 12/2-1999
b Hopper for Flying Team
Vikersund og Heddal I.L.
b Skal Hoppe for Team
Telemark Hopp neste
sesong.
b Har hoppet 111 meter
som lengst
b Har hoppet 93-94 me-
ter i Tveitanbakken
b Har to annenplasser i
RC-cup 2014/2015

SANDER BJØRNDALEN

b TRAV Folkehesten Kloster-
skogen Mjølner Oda gikk et nytt
fint løp til annen da hun startet i
Brisas Æresløp lørdag.
Hoppa var innom en kort

galopp i første sving, og en ny
galopp i siste sving. Hun fikk opp
dampen på oppløpet, og spurtet

fint til annen bak suveren Nadine
U.N., mens Tundra ble tredje.
Dermed tredobbelt til Telemark i
Brisas Æresløp. Mjølner Oda fikk
30.000 for annenplassen og har
tjent over 50.000 så langt i år.
Nadine U.N. vant som nevnt

løpet, og det var en rørt trener og

kusk Johan H. Undem som mot-
tok applausen far tilskuerne. Ikke
nok med at han kjørte hoppa inn
til seier, kona Marianne og han er
også oppdrettere.
Fortsetter hun i samme stil blir

det mye moro for familien Un-
dems flotte hoppe framover.

Folkehestenmedsterkannenplass -NadineU.N.vant


