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– Tveitanbakken ble 
finere og søla borte, 
men vi kunne greid 
oss uten snøfallet. Det 
blir merarbeid av 
slikt, på toppen av de 
800 til 1000 dugnad-
stimene en fantastisk 
gjeng har lagt ned. 
Jens Marius HaMMer
jens.marius.hammer@telen.no
905 80 050

Kim Bjørndalen, hoppleder i 
Heddal IL, gleder seg vilt til 
morgensdagens individuelle 
NM for kvinner og menn. Søn-
dag er det lag-NM. Før første 
hopper vet han at hoppgruppa 
går på en økonomisk smell. 

Underskudd «er sikret»
– Vi vet at dette går i minus, 
men det er ikke så farlig. Når 

sportssjef Claes Brede Bråthen 
sitter i Finland og skryter av 
NM-bakken vår, da får vi moti-
vasjon. Når verdens beste hop-
pere melder seg på og gleder 
seg til rennene, gir det oss ener-
gi og lyst til å gjøre opplevelsen 
for dem, smøreteamene, publi-
kum, sponsorer og skiforbun-
dets gjester litt ekstra bra, sier 

Kim Bjørndalen, en av mange 
som i går bokstavelig talt tråk-
ket til med finpuss. 

pakket ned ovarennet
Tilløpet eller ovarennet, som 
det lokalt heter, ble pakket inn i 
presenning før snøfallet og der 
ble snøen fjernet i går kveld. 
Nede i bakken ble tråkkemaski-

nen brukt et godt stykke opp i 
bakken, mens resten ble trom-
let. Bakken er i sin beste «kon-
disjon». 

– Været blir bra for dette ren-
net, beroliget Bjørndalen og 
støtter seg til yr. no. I dag, un-
der prøvehoppingen, skal sola 
titte fram, under de individuel-
le konkurransene lørdag vil det 

være tørt, grått og sju varme-
grader, mens det søndag er 
utrygt for litt regn. Flau og svak 
vind under renndagene anser 
Bjørndalen som helt uproble-
matisk: – Dette blir bra!

parkering på Yli
– Vi setter opp skyttelbusser fra 
parkeringen på Yli skole og hå-
per folk godtar 100 kroner i p-
avgift slik at vi ikke går på ytter-
ligere kostnader. Jordene kan 
ikke brukes og kun presse, 
Røde Kors og inviterte gjester 
får anledning til å kjøre opp til 
de få parkeringsplassene vi har 
ved bakken, sier Bjørndalen. 

– Jeg håper virkelig publikum 
kommer. Dette kan bli en fin 
opplevelse. Riks- og lokalpres-
se har meldt sin ankomst så det 
setter jo fokus på Heddal og No-
todden på en positiv måte. NRK 
eller TV-2 kommer ikke, men 
jeg håper på innslag i sports-
sendingene likevel. 

Snøfallet skapte bare merarbeid for dugnadsgjengen: 

Tok siste nM-finpuss

plUnder: – Bortsett fra at anlegget framstår vakrere, kunne godt snøen ha glimret med sitt fravær. Vi hadde full kontroll uten snøfallet, sier Kim Bjørndalen. I dag er det 
prøvehopping i Tveitanbakken - og verdens beste hoppere vil ankomme i løpet av dagen og morgendagen. 

rYddeT snØ: Christian KierulF og Azim Navabi er blant 40-50 
dugnadsarbeidere som er si sving. 

MAT: Halvor Johan Martinsen 
får maten på plass i kafeen. 

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

– Det miljøet vi har i Tveitanbakken, er bare 
fantastisk. Vi har egentlig arrangert NM i hele 
vinter, vi. Så snart det har vært mulig å produ-
sere snø, har hendene tatt tak. Ingen nevnt, 
ingen glemt, men jeg må få lov til å nevne 
pensjonisten Leif Thorsen. Han sto med 
gammeldags langhøvel i tilløpet for å tilpasse det 
optimalt, sier Kim Bjørndalen, som har et sted 
mellom 40 og 50 funksjonærer i sving under 
NM-rennene lørdag og søndag. 

Hoppsjefen TAkker:

Jeg er imponert!

Trond kaasa
Sportsleder
932 34 225
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Det var på slutten av 
80-tallet han kastet 
seg ut i Tveitanbak-
ken, Arne Cato Snar-
vold. Nå er han tilbake 
som teknisk koordi-
nator for NSF. 
Jens Marius HaMMer
jens.marius.hammer@telen.no
905 80 050

– Jo da, jeg var her og fant meg 
godt til rette i bakken den gan-
gen som junior i spann med 
blant annet Jon Inge Kjørum og 
de andre på slutten av 80-tal-
let, minnes Snarvold som roser 
bakken i Heddal. 

skal bistå Heddal
– Nå har den jo blitt litt større 
med åra og mange skryter fort-
satt av bakken, sier Snarvold, 
som skal være på Notodden og i 
Tveitanbakken de neste fire da-
gene. 

Han er Norges skiforbunds 
teknisk koordinator mot arran-
gørklubben – og han ser at han 
har med en rutinert arrangør å 
gjøre.–De har lang erfaring og 
har go flere internasjonale COC-

renn bak seg. De kan virkelig ar-
rangere hopprenn, mener Snar-
vold, som regner med noen fine 
dager. Værmeldinga kan for 
snøens del bety en utfordring. 

Kjemikalier på snøen
– Med 6–7 varmegrader lørdag i 
gråvær kan det tære raskt på 

snøen og da er det viktig å ha 
kjemikalier tilgjengelig. Nå 
framstår bakken i svært god 
stand så langt jeg kan se, sa 
NSF-delegaten i går ettermid-
dag før nysnøen var tråkket til i 
unnarennet. 

Han ser fram til renndagene, 
men nøler litt når Telen ber om 

NM-vinnerne. 

Velta og ???
– Rune Velta er favoritt når det-
te nå er snakk om normalbak-
ke. I kvinner står det nok mel-
lom Maren Lundby og Line 
Jahr, tror jeg. 

NSF-delegat  hoppet selv i Tveitanbakken: 

– en flott bakke

roser BAKKen: Arne Cato Snarvold har selv hoppet i Tveitanbakken som junior og roser det arbeidet 
Heddal Hopp har lagt ned i Tveitanbakken. 

– Det er gøy å være med på 
dugnadslaget. Det var Torbjørn 
og Gokke Småkasin som spurte 
om jeg kunne tenke meg å bidra 
og siden 2010 har det blitt slik. 
Det sosiale miljøet er veldig godt, 
sier Christian Kierulf, en av 40–50 
dugnadsarbeidere denne helgen 
og i mange dager i forkant. 

– Og Christian fikk meg med, 
sier Azim Navabi. – Jeg kommer 
opprinnelig fra Afghanistan og 
det var snø der jeg bodde, men 
jeg hoppet aldri på ski. 

– Hvem vinner?
– Aner ikke, sier Azim og spiller 

ballen til Christian: – Anders 
Jacobsen og Maren Lundby. 

GodT å BidrA
– Som hoppappa for Hans Gunnar 
på 80-tallet ble jeg med, så var 
det mer sporadisk, men nå som 
pensjonist føles det godt å bidra 
til at Heddal kan makte å påta seg 
et NM, sier Halvor Johan Martin-
sen, som skal være parkerings-
vakt og sørge for at den trafikale 
løsningen fungerer. 

73 menn,
13 KVinner
Verdens beste hoppere på 
herresiden stiller blant de 73 
påmeldte. Samtlige av de beste 
kommer på slutten. De norske 
damene har slitt litt denne 
sesongen, men mange av dem 
stortrives i Tveitanbakken. 

– Gøy å Være 
med på lAGeT


