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

I begrunnelsen fra Norges Skiforbund heter det 
følgende om tildelingen av prisen: «Årets vinner 
hadde god organisering, og et godt samarbeid 
hele veien. Arrangøren la ned mye arbeid i å ha 
et hoppklart anlegg tross store utfordringer, 
med snø og værforhold. Det var en god ramme 
rundt det hele, hvor alt var lagt til rette for både 
løpere, ledere og publikum»

Det var leder av organisasjonskomiteen for 
hopp-NM, Inge Eriksrød som tok imot prisen. 

Fikk diplom: 

Begrunnelsen

Trond kaasa
Sportsleder
932 34 225

– Dette er en aner-
kjennelse vi setter 
stor pris på. Og 
inspirasjo n til å bli 
enda bedre.
Trond Kaasa
trond.kaasa@telen.no
932 34 225

Det sier leder av hoppgruppa i 
Heddal IL, Kim Bjørndalen. 

Klubben ble nylig kåret av 
Norges Skiforbund til beste 
hopparrangør i sesongen 
2014/2015 – for sitt NM i liten 
bakke. 

Brukt som eksempel
Hoppgruppa har lenge visst at 
de er gode på arrangement. 
Klubbens gjennomføring av 
COC-rennene for damene blir 
hvert år brukt som eksempel på 
hvordan det internasjonale for-
bundet vil ha de arrangement-
ene.

– Men dette skal ikke bli noen 
sovepute, lover Bjørndalen og 
sier de hele tiden strekker seg 
etter å bli bedre. 

Både på detaljer og større 
ting.

Garderober
Og når de internasjonale hopp-
erne kommer til Tveitanbakken 
10. til 12. desember i år vil de se 
en forbedring fra i fjor. Nytt 
garderobe bygg, rennkontor og 
eget rom til oppvarming er på 
plass i nytt bygg.

– Vi oppgraderer oss. Ikke 
bare for COC-rennene, men for 
å legge bedre til rette for dem 

som kommer hit for å trene. I 
vinter vil bakken bli besøkt av 
den nye hopplinjen i Skien, og 
med dette bygget vil også de få 
bedre fasiliteter, sier Bjørndal-
en. 

skal trives i Tveitan
Heddal Hopp er opptatt av at 
alle skal trives når de kommer 

til Tveitanbakken. Og de er 
opptatt av at forholdene skal 
være topp. 

– Det var vel bare vi i klubben 
som trodde det ville være mulig 
å arrangere hopp-NM i april, 
men vi fikk det til takket være 
enorm dugnadsinnsats og vel-
villige sponsorer. Derfor går 
denne prisen til alle som var 

med å få arrangementet i havn, 
sier han, opptatt av at rammen 
rundt renn skal være slik som 
han ønsker å bli mottatt andre 
steder. 

– Det handler om være hjelp-
som, ha personlig oppfølging, 
gode forhold, kort sagt. Ta vare 
på dem som kommer hit. Enten 
det er publikum, dommere, 

hoppere eller delegater, sier 
han, om mesterskapet som gikk 
med 50 000 kroner i under-
skudd for klubben.

– Det følger dessverre ikke 
med økonomisk støtte fra for-
bundet. Derfor sier vi også 
hvert år nei til å arrangere NC-
renn, sier Bjørndalen. 

Ingen er bedre på hopprenn enn heddølene: 

Beste arrangør i 2015

sTolTe: Bjørn Småkasin og Kim Bjørndalen med diplomet som forteller at klubben ble årets arrangør av hopprenn i 2014/2015. 

ByGG: Bygget bak Kim Bjørndalen og Bjørn Småkasin skal romme 
garderober, rennkontor og kjeller med oppvarmingsmuligheter.

Heddal skal også i år 
arrangere finalene i 
rekruttcu pen.

– Vi hadde stor suksess med 
måten vi arrangerte på i fjor, og 
gjentar det i år. Tilbakemelding-
ene var gode, sier Kim Bjørn-
dalen.

For hele familien
Og «genitrekket» hoppgruppa 
gjorde i fjor, var å holde alle 
bakkene oppe både lørdag og 
søndag. Da det var renn i små-
bakkene var det trening i den 

store, og motsatt dagen etter.
– Mange familier kommer 

langveis fra, og det er gjerne 
flere hoppere i samme familie. 
Vanligvis får deltakere fire 
hopp på en renndag, mens vi på 
denne måten gir dem mulighet 
til langt flere hopp i løpet av 
helgen. Det gir også oss større 
deltakelse, og inntekter til 
hoppgruppa, sier Bjørndalen.

romjulsrenn
Klubben vil også i år arrangere 
romjulsrenn. Nå for fjerde året 
på rad. Første året deltok 20, så 

doblet det seg til 40. I fjor del-
tok 70 hoppere.

savnet slikt renn
– Dette er et lavterskelrenn som 
også trekker til seg veteran er. 
Men det er tydelig at utøverne 
har savnet en slik mulighe t, for 
de vet at bakken er i topp stand 
på grunn av at vi nylig har 
arran gert internasjonalt renn, 
forteller Bjørndalen, som for-
venter at det også i år vil kom-
me hoppere nærmest hver helg 
for å benytte bakken til tren ing.

suksess med landsrennet


