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erik sTore dag: Erik Dyhre Traaserud sikret seg autografen til de aller fleste. Her er det NM-vinner Rune Velta som gir 9-åringen fra Heddal et minne for livet. – Rune er 
favoritten, og den aller beste. Det var dagens viktigste autograf, smiler skihopperen fra Heddal. 

Her sikrer Erik Dyhre 
Traaserud (9) seg 
signaturen til verdens 
beste skihopper. 
Glenn Vik
glenn.vik@telen.no
932 34 217

Rune Velta var en etterspurt 
mann på sletta etter at han sik-
ret seg NM-tittelen i normal-
bakke i Tveitan lørdag. 

Mange autografer
En av dem som ønsket seg au-

tografen til verdensmesteren 
fra Falun og den ferske NM-vin-
neren fra Tveitanbakken – var 
Erik Dyhre Traaserud. 

–Rune er den aller beste, så 
det var viktig å få autografen 
hans, smiler Erik. Han viser 
fram arket med autografer fra 
Daniel Andre Tande, Phillip 
Sjøen, Anette Sagen og Maren 
Lundby. 

–Jeg fikk også kort av Line 
Jahr og Tom Hilde, jubler Erik – 
som selv er skihopper i Heddal. 

–Jeg har et klart mål, og det er 
å bli like god som Rune, fortel-

ler Erik, som har en lengdere-
kord på hele 19,5 meter i Hed-
dal. 

Har hatt trua
Sammen med om lag 200 til-
skuere, fikk Erik se at Rune Vel-
ta innfridde favorittstemplet. 
Med to svev på 97 og 99 meter, 
var seieren aldri truet. 

–Jeg slet litt med rytmen i det 
første hoppet, men i finalen 
kjente jeg med en gang at det 
kom til å bli bra, sier Rune til Te-
len. 25-åringen fra Bærum var 
overlegen under to gode forhol-

dene i Tveitan. 281 poeng var 14 
poeng med enn sølvvinner 
Kenneth Gagnes, mens Tom 
Hilde hoppet til bronse. 

–Hvordan vil du oppsumme-
re sesongen?

–Den har vært over all for-
ventning. Jeg har hele tiden 
hatt trua på en god sesong, og 
jeg la ned mye arbeid i sommer, 
mens VM-tittelen var likevel 
overraskende, forteller Lom-
medal-hopperen. 

dette betyr mye
Han understreker at selv om se-

songen har bestått av VM-titler 
individuelt og for lag – betyr det 
mye med et NM-gull. 

–Ja, denne tittelen er viktig. 
NM i normalbakke har kanskje 
enda større betydning for de 
yngre hopperne, som her får 
muligheten til å vise seg fram 
og hoppe med de beste. Likevel 
har et NM-gull stor verdi, påpe-
ker den nybakte norgesmeste-
ren. 

overrasket seg selv
I dameklassen var det Maren 
Lundby som var i en klasse for 

Rune var suveren i Tveitanbakken

erik fikk autografen til mesteren

sporT
Tips oss! 93234 225 
Send oss gjerne bilder og tekst 
fra der du er til stede. 
E-post: 
sport@telen.no 

Anette Sagen ble lovet hjelp av hoppleder i 
Heddal Kim Bjørndalen til å bære skiene til 
toppen. 

–Ja, han lovet det, men han gjorde det ikke, 
smiler Anette, som understreker at lovnaden 
ikke var eneste årsak til at hun stilte i NM. Kim 
svarte følgende på «svikten». 

–Jeg tilbød meg å bære skiene hennes, men 
hun sa at jeg alltid var så snill – derfor skulle jeg få 
slippe, smiler hoppgeneralen. 

Fikk ingen Hjelp

Bar skiene selv

Trond kaasa
Sportsleder
932 34 225
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Damer på pallen: Line Jahr, Maren Lundby og Anette Sagen 
sikret seg medaljene under NM-rennet i Tveitanbakken. 

sjefen på plass: Landslagssjef Alexander Stöckl var selvsagt 
på plass under norgesmesterskapet i Heddal lørdag. 

Rune var suveren i Tveitanbakken

erik fikk autografen til mesteren
seg selv. Maren landet på 103,5 
meter i den første omgangen – 
en lengde som er ny bakkere-
kord for damer. Hoppet sørget 
for at 21-åringen nærmest av-
gjorde NM-tittelen før finale-
omgangen. For selv om Maren 
«kun» hoppet 93,5 meter i fina-
len, vant hun med 16 poeng for-
an Line Jahr, og med hele Nor-
ges hoppyndling Anette Sagen 
på en 3. plass. Sagen landet for 
siste gang i en offisiell konkur-
ranse i en av sine favorittbakker 
lørdag. 

–Ja, jeg trives så godt her. Alle 

er så trivelige, smiler Anette 
som var strålende fornøyd med 
en bronsemedalje i sitt avslut-
ningsrenn. 

satser på skole
–Jeg har senket skuldrene etter 
at jeg la opp, og tenker ikke re-
sultater. Derfor var dette utro-
lig artig, sier hun. 

–Hva skal du til med nå?
–Jeg har søkt meg inn på ulike 

skoler, og kanskje jobbe litt ved 
siden av. Håper også jeg kan 
trene noen av rekruttene, av-
slutter bronsevinneren.  

BesT i nm: Kenneth Gangnes, Rune 
Velta og Tom Hilde sikret seg NM-medaljer. 

GoD sTøTTe: Om lag 200 tilskuere var 
til stede i Tveitanbakken lørdag. 

seiersklemmen: Gullvinner Maren 
Lundby fikk en god klem av Anette Sagen. 

GoDe svev: Rune Velta landet på 99 
meter i finaleomgangen. 

Team Telemark og Vestfold 
fikk det som forventet tøft 
i lagkonkurransen i går. Det 
samme gjorde Sander 
Bjørndalen. 
Glenn Vik
glenn.vik@telen.no
932 34 217

Heddalshopperen er i utgangs-
punktet for ung til å delta i et 
NM, men da laget fikk et forfall, 
fikk Sander dispensasjon fra 
hoppforbundet til å hoppe. I 
første omgang landet han på 61 
meter, mens han slo av en me-
ter i finalen. 

Tar med opplevelsen
–Jeg visste vi kom til å kjøre 
med lav fart, så jeg syns likevel 
jeg fikk det beste ut av hoppe-
ne. Her er det opplevelsen som 
er viktig å ta med seg, sier San-
der på sletta etter sitt aller før-
ste NM. 

–Neppe ditt siste norgesmes-

terskap?
–Nei, jeg håper ikke det. Det 

var Akershus som sikret seg 
NM-gullet i lagkonkurransen. 
Med hoppere som Tom Hilde 
og Rune Velta på laget – var sce-
nen satt. Velta – som ble indivi-
duell norgesmester lørdag – 
viste at han for øyeblikket er 
verdens beste hopper. Mens 
majoriteten landet på 90–95 
meter, klinket Velta til med 102, 
5 meter i konkurransens – og se-
songens – aller siste hopp. 

Bra nedslag
Helgens lokale alibi – Sander 
Bjørndalen – var ikke spesielt 
nervøs foran møtet med eliten. 

–Nei, jeg hadde jo ikke noe 
press på meg. Det var ikke man-
ge som forventet noe, men ned-
slaget var bra da, smiler Sander, 
som har landet for siste gang 
denne sesongen. 

–Nå blir det tørrtrening som 
gjelder i tiden framover, sier 
hopperen som fra høsten av 

skal være en del av den nyopp-
rettede hopplinjen på Toppi-
drettsgymnaset i Skien. 

fikk mye skryt
Hoppteknisk ansvarlig for NM-
rennene i Tveitanbakken – Kim 
Bjørndalen – smilte i vårsola i 
går. 

–Det er så deilig å se at mes-
terskapet har gått knirkefritt. 
Jeg var litt nervøs fredag, men 
tilbakemeldingene er uteluk-
kende positive. Vi kan ikke kla-
ge når det største problemet var 
at lyden på stereoanlegget var 
litt for høyt, lørdag, flirer Kim. 

–Kan det bli aktuelt å arran-
gere et slikt mesterskap igjen?

–Vi er nå satt om som NM-ar-
rangør hvert 5. år, men vi får 
evaluere helgen, og tar det der-
fra. Det er moro med NM, sier 
Kim – som legger til at klubben 
har høstet mye ros for gjen-
nomføringen av sesongens sis-
te renn. 

sander skrøt av nedslaget 
fornøyD: Sander Bjørndalen fikk ikke de helt store lengdene i går. – Jeg har aldri hoppet fra en så lav 
bom før, smiler skihopperen fra Heddal etter å ha landet for siste gang denne sesongen. 

 Vi utfører alt
på alle biler

Tuven Bilskade Ans  
Inger �oods vei 4, Notodden
Tel. 35020920


