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Norges hoppforbund 
lot seg imponere og 
sjarmere av den lille 
dugnadsklubben i 
Heddal. 
Glenn Vik
glenn.vik@telen.no
932 34 217

NM-arrangementet gikk over 
all forventning, og arrangøren 
fikk skryt fra alle hold. 

– Et arrangørteknisk veldig 
bra gjennomført mesterskap, 
med topp internasjonalt nivå 
på prestasjonene i alle konkur-
ranser. Tveitanbakken er en 
meget populær bakke blant 
norske hoppere. Vi ser frem 
mot nye viktige renn i årene 
som kommer, sier sportssjef for 
det norske hopplandslaget Clas 
Brede Bråthen. 

lot seg imponere
– Dette var et meget godt arran-
gement. Det er rett og slett im-
ponerende at klubben klarte å 
skape så gode forhold, sier 
Morten Lein – arrangøransvar-
lig i hoppforbundet. 

– Lein påpeker at Heddal vir-
kelig har lagt forholdene til ret-
te – både for utøvere og publi-
kum. 

– Klubben skal ha mye ros for 
å ha gjennomført et prikkfritt 
NM – fra start til mål, sier Lein. 

– Stiller forbundet strenge 
krav til arrangørklubbene i for-
kant?

– Nei, vi gjør egentlig ikke det. 
Så lenge bakkene har gode spor 
og er godt preparerte, så er vi 
veldig fornøyde. Forholdene i 

Heddal var gode i helgen, så det 
var rett og slett veldig hyggelig å 
være tilstede, smiler hoppfor-
bundets arrangørrepresentant. 

Fortjener mer
– Fortjener arrangør og hoppere 
flere enn 200 tilskuere i et NM?

– Jeg vil heller snu på det og 
hevde at publikum fortjener å 

få sett disse hopperne, svarer 
Lein. 

– Vil NM i normalbakke 
«overleve»?

– Ja, i overskuelig fremtid vil 
den det. Utfordringene hopper-
ne får i normalbakken, er så 
mye større enn i storbakkene. 
En liten feil får store konse-
kvenser. I en større bakke får 

man muligheten til å rette opp 
eventuelle feil, sier Lein. 

Til diskusjon
– Kan det være aktuelt å flytte 
norgesmesterskapet til et tid-
lig ere tidspunkt for å øke om-
fanget av konkurransen?

– Det er ikke umulig, og noe 
vi diskuterer jevnlig. Det er 

like vel en utfordring å spikre et 
NM midt på vinteren med tan-
ke på at de nasjonale mester-
skapene er ikke like store i de 
andre hoppnasjonene. Et NM i 
forkant av sesongen passer bra 
for mange, men for de som har 
et NM som sesongens store 
mål, kan det slå feil ut, erkjen-
ner Lein. 

Heddal gjorde alt rett:

roses av forbundet

smilTe på sleTTa: Landslagssjef Alexander Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen kunne smile etter helgens NM i Heddal. Også 
forbundets arrangøransvarlig fullroste heddølene for den jobben de har lagt ned. 

Trives i Heddal: Rune Velta ble dobbeltmester i Heddal i 
helgen. Om lag 200 tilskuere fikk med seg verdenseneren. 

Kim Bjørndalen pustet 
lettet ut etter et krevende 
NM. Det er likevel en ting 
som irriterer ildsjelen fra 
Heddal. 

Glenn Vik
glenn.vik@telen.no
932 34 217

– Jeg syns kravet om at alle de 
beste hopperne må stille i et 
NM. Det er for enkelt å melde at 
de er syke. Det holder ikke, 
mene r Bjørndalen. Han under-
streker at han ikke sikter til 

Ander s Jacobsen som var på-
meldt til helgens konkurranser. 
Jacobsen ble syk rett før mes-
terskapet. 

– Nei, det har ingenting med 
ham å gjøre. Jeg vet at han ble 
syk, så dette handler om hel-
het en. 

nesten helt umulig
– Bør NM arrangeres tidligere 
for å unngå forfallene?

– Det kan du si, men termin-
listen er så full at det neppe fin-
nes en åpning. Men det hadde 
selvsagt vært best med en helg 

som passet for alle. Hopperne 
er nok litt slitne nå – etter en 
lang sesong, svarer Kim. Rune 
Velta, Tom Hilde, Phillip Sjøen, 
Daniel Andre Tande og Johann 
André Forfang var alle på plass i 
Tveitanbakken i helgen. 

over 2000 sist
Da Heddal arrangerte NM i 
2006, var det nærmere 2000 til-
skuere i bakken. I helgen var 
det drøyt 200 på sletta. 

– Vi hadde håpet på flere, 
men det hjelper neppe at det er 
påske, erkjenner Kim. 

vil ha hele landslaget med

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

Sparebank 1 signerte en treårsavtale med NFK 
sist fredag. Jan Berge og Øystein Tallakstad sier 
til klubbens hjemmeside at banken ønsker å gi 
mer gass på Notodden og mener bankens profil 
passer som hånd i hanske med Notodden FK. 
Hvor mye avtalen er verdt, ønsker ingen av 
partene å si noe om. Daglig leder i NFK, Karl Arne 
Lia, var strålende fornøyd etter å ha blitt enige 
med Sparebank 1 – som nå blir premium partner. 

ny parTner For nFk:

Signerte avtale
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