
Junior-NM hopp og kombinert 2017 

 

Norgesmesterskapet for junior i hopp og kombinert ble arrangert i Midtstua/Holmenkollen fra 23-26 

februar med Kollenhopp som arrangør. Thea Sofie Kleven ble norgesmester i spesielt hopp og Leif 

Torbjørn Næsvold stakk av med to individuelle bronsemedaljer i kombinert.  

 

Kombinertutøverne hadde sin første konkurransedag fredag med 10 Km Gundersen.  Vinner ble Lars 

Ivar Skårset fra Søre ÅL IL. Leif Torbjørn Næsvold, Røykenhopp ble vår bestemann med 

bronsemedalje. Unggutten Sander Kolberg fra Kongsberg  IF ble nummer 11.  

Kombinertprogrammet fortsatte lørdag morgen med 5 km sprint. Her vant Einar Lurås Oftebro, IL 

Jardar, mens Leif Torbjørn sikret seg nok en bronsemedalje. Leif Torbjørn hadde beste langrennstid 

og var i mål kun seks sekunder bak sølvet og 12 sek opp til vinneren. Sander fulgte opp med en god 

konkurranse og endte på 12. plass, videre ble Lars Gunnar Næsvold, Røykenhopp nr 17. 

Spesialhopperne gjennomførte også sin individuelle konkurranse på lørdag og norgesmester ble Thea 

Sofie Kleven, Gjerpenkollen hoppklubb/FTV. Vi gratulerer! 



Blant gutta gjennomførte Anders Sandberg Håre, Vikersund IF/FTV en meget god konkurranse og ble 

nummer sju, kun fem poeng opp til pallen. Norgesmester ble Marius Lindvik, Rælingen/Kollenhopp. 

Øvrige buskerudplasseringer: 

32 John Andre Langkaas, Tyristubben/Team Telemark hopp 

38 Sølve Jokerud Strand, Vikersund IF/FTV 

40 Sander Kleven, GFjerpenkollen hoppklubb/FTV 

42 Tobias Hauglien, Ringkollen SK/TTH 

49 Sivert Markeseth, Holeværingen/NTG 

57 Vegar Aarum Warhuus, Røykenhopp/FTV 

58 Jonas Jacobsen, Ringkollen SK/FTV 

66 Håkon-Kristoffer Tande, Kongsberg IF/Kollenhopp 

68 Simen Jacobsen, Ringkollen SK/FTV 

69 Flemming Dolonen Hagen, Heradsbygda IL/FTV 

DSQ Ole Gudbrand Kihle Gravermoen, Soknedalen IF/FTV 

 

 



Lørdag morgen var det klart for kombinert lagsprint for kretslag. Dette er, etter det vi kan huske, 

første gang Buskerud skikrets stiller i en kombinert lagkonkurranse på junior eller seniornivå. Øvelsen 

består av to utøvere som hopper ett hopp, for deretter å gå 2x5x1,5Km stafett. Vårt lag med LT 

Næsvold/Kolberg gjorde en god konkurranse og endte på femteplass, etter å ha startet langrennet på 

sjetteplass. Vinner ble Akershus sitt førstelag.  

I lagkonkurransen hopp ble det litt stang ut for våre lag. Buskerud 1 (Næsvold/Langkaas/Håre) ble 

nummer åtte. Akershus I ble norgesmestere. Øvrige buskerudlag: 

9. BSK 2 (Dolonen Hagen/S Kleven/Strand) 

19. BSK 3 (T Kleven/Aarum Warhuus/Hauglien) 

20. BSK 4 (Tande/J Jacobsen/Gravermoen) 

Buskerud stilte med en ung tropp og for mange av våre utøvere var dette første norgesmesterskap. 

Utøverene har fått med seg nyttig mesterskapserfaring og gode opplevelser som er nyttig på veien 

videre. 

Kollenhopp tok på seg dette arrangementet på meget kort varsel og presenterte godt preparerte 

løyper/bakker,  gode konkurranser med fine forhold og rammefaktorer et norgesmesterskap verdig. 


