
 

 

 

Hovedlandsrennet – Vang 2014 

 

Buskeruds skikrets stilte med hele 13 utøvere i hopp og tre utøvere i kombinertklassen. Kretsens 

løpere leverte meget gode resultater og mange viste fine fremganger. 

 

Sølvguttene: Næsvold, Kleven, Aasberg og Håre 

 
Laghopp: 

Fredagens laghoppkonkurranse innledet øvelsesprogrammet for hopperne og våre utøvere leverte 

meget gode hopp og sikret sølvmedalje, etter resultatmessig å ha fulgt godt med storfavorittene 

Oppland i alle duellene. Buskerud skikrets sitt sølvlag besto av Leif Torbjørn Næsvold, Anders 

Sandberg Håre, Sander Kleven og Nikolai Aasberg. Buskerud skikrets sitt andre og tredjelag 

havnet på hhv 10. og 14. Plass. 

 
Spesielt hopprenn: 

Lørdagen ble innledet med spesielt hopprenn. Det vedvarende mildværet gjorde sporet i tilløpet 

sårbart og juryen valgte derfor å gjennomføre konkurransen uten prøveomgang. Her ble det 

klasseseire til Nikolai Aasberg, Røykenhopp og Silje Opseth, Holeværingen. Buskerudløpere inne 

blant topp 20: 
 
Jenter 15 

1. Silje Opseth, Holeværingen/FTV 



 

 

4. Rebekka Eggen, Røykenhopp/FTV 

 
Gutter 15 

6. Anders Sandberg Håre, Vikersund IF/FTV 

20. Håkon-Kristoffer Tande, Kongsberg IF/FTV 

 
Gutter 16 

1. Nikolai Aasberg, Røykenhopp/FTV 

5. Sander Kleven, Gjerpenkollen hoppklubb/FTV 

11. Leif Torbjørn Næsvold, Røykenhopp/FTV 

20. Ole Gudbrand Gravermoen, Soknedalen IL/FTV 
 
 
Kombinertcross: 

For første gang i Hovedlandsrennet var kombinertcross offisiell øvelse. Grunnlaget for 

gunderstarten i langrennscrossløypa var første omgang i spesielt hopprenn. Våre utøvere bet godt 

fra seg også her. Nikolai Aasberg ledet etter hopprennet og kjempet om seieren helt inn til 

oppløpet, men måtte ta til takk med andreplass. Leif Torbjørn Næsvold gikk seg opp fra 

åttendeplass etter hopprennet til fjerdeplass. I jenter 15 ble det en flott andreplass til Silje Opseth 

fra Holeværingen. 

 
Kombinert: 

Nikolai Aasberg vant det kombinerte hopprennet og gikk først ut i 5 km gundersen. De nærmeste 

to utfordrerne startet med mindre enn 10 sekunders margin, og disse tre var samlet etter runding 

2,5 km, før utfordrerne stakk fra Aasberg. Leif Torbjørn Næsvold hadde et vanskelig utgangspunkt 

etter hopprennet og gikk ut på åttendeplass 1:26 etter lederen. Etter et meget godt langrenn klarte 

han å hente inn klubbkameraten, men Aasberg hadde krefter igjen på oppløpet til å sikre seg 

tredjeplassen.  

I jenter 15 ble det nok en sølvmedalje på Silje Opseth. Silje ledet etter hopprennet, men på tross 

av et uhell på sletta i hoppbakken som hemmet henne en del i langrennet, klarte hun å sikre seg 

sølvmedaljen.   

 
 
Komplette resultatlister fra Hovedlandsrennet finner du her: 
http://www.skiforbundet.no/hl2014/start--og-resultatlister/ 
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