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«BJØRNDALENPOSTEN»  

er Bygdepostens alter ego – en  

gave fra oss til dere for å markere  

en 20 år lang skifest.

EN HYLLEST TIL SKIHELTEN FRA SIMOSTRANDA

GULL-
GUTTEN
Ingen over ingen ved siden av. I dag følger vi Ole 
Einar Bjørndalens fantastiske reise fra oppveksten 
med treski på Simostranda til han ble den mestvin
nende vinterolympier gjennom alle tider – nå også 
med eget rullende treningssenter. Vi gir deg histo
riene om karriere, familie, venner, skiskyttersirkus, 
folke fest og de som har skapt arbeids
plasser på grunn av dette. Nå er 
det VM i Oslo og vi skal nok 
en gang heie. Vel bekomme.
SIDE 1 TIL 40

Ferden fra Kutoppen 
til verdenstoppen.
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Vi har fagkunnskapen
– og det nyeste i
briller og linser

Når sjekket du synet sist?

Tlf. 32 78 88 99
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– Det er Simostranda 
som er hjemme. Det 
har det alltid vært, og 
vil alltid være.
Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no
922 33 605

Under snødekte og majestetis-
ke fjelltopper i Dolomittene 
står en liten mann. Han har 
vunnet «verden» flere ganger 
enn noen andre vinteridretts-
utøver. Men akkurat i dag er det 
Bygdeposten som setter TV2, 
VG, NRK og et par store tyske i 
skyggen. 

I dag vil Ole Ei-
nar snakke om 
hjemme, og der 
han kom fra. Der 
han la grunnlaget. 
Det er mange mil, 
mange skudd og 
mange strafferun-
der siden. 

– Det er 20 år siden jeg vant 
min første verdenscupseier. 
Det skjedde jo akkurat her i An-
terselva, sier kongen av skisky-
ting. 

Siden den gang har det sam-
me skjedd 14 ganger til på ski-
skytterarenaen på den vakre 
Nord-Italienske idyllen.

– Det er jo dette som er hjem-
mearenaen min, ettersom jeg ikke 
bor langt herfra, legger han til. 

Like tent
 Det er i dette sydende og pulse-
rende kaoset, kalt skiskyttersir-
kuset at han elsker å være. Og 
han sier selv at det ikke er noe 
problem å finne det rette ten-

ningsnivået, selv for en «seni-
ormedarbeider».

 – Nei, det synes jeg ikke. Jeg 
føler meg like tent og gleder 
meg like mye nå som for 20 år 
siden. 

– Det er jakten på det perfekte 
løpet som driver meg, er hans 
nøkterne oppsummering av år 
etter år med blodslit. 

– Eller er det et blodslit?
– Holder du på med noe du li-

ker, så oppfattes det ikke slik. 
Det er en jobb som må gjøres 
skikkelig, ellers er det ikke noe 
vits å holde på med dette, sier 
den mestvinnende vinterolym-
pier gjennom alle tider. 

Gutten fra 
Kutoppen som 
reiste ut og ero-
bret verden. 
Asbjørnsen og 
Moe kunne sik-
kert skrevet 
han rett inn i 
hovedrollen 

om Askeladden. 

så hjemover
Bak en sperring ikke langt fra 
der vi står, er det parkert en do-
ning. Det er en trailer og på si-
den et bilde av helten selv. Det 
er en nyinvestering til noen 
millioner, som Ole Einar mener 
vil gi ham et forsprang. 

Det var en tanke han hadde 
syslet med lenge, og han valgte 
medhjelpere og leverandører 
med omhu. For da Volvoen 
skulle innredes, ja da rettet Ole 
Einar blikket hjemover, til barn-
domskameraten Knut Ole Kop-
land. I all hemmelighet ble do-
ningen kjørt til Geithus og verk-
stedet til GYM 2000. 

Trygt plassert inne i verkste-
det der ble treningssenteret i 
det rullende «skiskytterlabora-
toriet» snekret sammen.

Fantastisk innsats
– Knut Ole gjorde en fantastisk 
innsats og jeg er veldig fornøyd 
med resultatet. Nå kan jeg bo-
og trene optimalt. Vi samarbei-
det tett hele veien og jeg kan 
ikke få fullrost hvor bra den har 
blitt, sier Ole Einar som selv-
sagt har hatt problemer med å 
holde tett kontakt med alle på 
Simostranda, men Knut Ole 
Kopland er ett unntak.

Også Modum Glassindustri 
har vært med i arbeidet og le-
vert speiler.

et optimalt sted
Det er torsdag 21. januar 2016 
og påskestemning. Vi er i An-
terselva, Süd-Tirol. På tribunen 
er det stappfullt. Det samme 
ute i løypa. Og det er nettopp 
her i 1700 meters høyde at Ole 
Einar liker seg aller best. En 
halvannen times kjøretur fra 
hjemmet i Obertilliach i Øster-
rike, er dette hjemmebane. Det 
har det vært i mange år. Da han 
var gift med Nathalie Santer 
bodde han rett borte i gata.

 – Det er alltid stabile forhold 
her, fint vær, gode løyper og bra 
med snø, sier han og peker mot 
en snødekt topp.

Det er nok også her han er al-
ler størst. Her nede føler de at 
han er en av dem, som den ene 
vakten ved pressesentret som 
stolt kunne fortelle Bygdepos-

ten at, han stadig vekk ser Ole 
Einar ute på treningstur. Det er 
åpenbart nok til å føle seg i 
«slekt» med mesteren. 

For lite hjemme
Han har ikke hatt postadresse 
Simostranda siden han var 16 
år, men han har holdt god kon-
takt med familien og noen 
gamle kompiser. Framover, et-

"
Holder du på med 
noe du liker, så 
oppfattes det 

ikke slik. Det er en jobb 
som må gjøres skikkelig, 
ellers er det ikke noe vits å 
holde på med dette

oLe einar BjørndaLen
Skiskytterkonge

ter at karrieren er over, ønsker 
han å bruke noe mer tid på 
barndommens trakter. 

 – Det har blitt for liten tid og 
det er nødvendig å prioritere 
knallhardt, men jeg forsøker å 
følge med og så blir jeg oppda-
tert mye via broder'n (Dag red.
anm.), forteller han. 

Da vi snakket med ham rett 
etter treningen foran konkur-
ransehelgen i Anterselva – var 
hovedpersonen i denne histori-
en er ikke synlig påvirket av at 
dette etter alle solemerker er 
alle siste gang han blir heiet ut i 
sporet som aktiv?

– Det er jo planen nå – å gi seg 
etter Oslo, sier han og vil ikke 
utdype noe mer. 

– Er det slutt etter Oslo, spør vi?
– Det er i hvert fall planen nå, 

gjentar han. 

– simostranda vil a lltid være hjemme

KLar For mer moro: Ole Einar Bjørndalen – her i et intervju med Bygdeposten i Anterselva – er klar 
for nok et mesterskap, 20 år etter at han vant sitt første verdenscuprenn. Selv sier 42-åringen at han er like 
tent som alltid. I dag braker det løs i Oslo og kanskje kan veteranen overraske på nytt. Han har i hvert fall 
erfaring i bøtter og spann.

! I dag gir vi ut en spesiell Bygdeposten, som for anledningen er omdøpt til 
Bjørndalenposten. Alt stoffet i dagens avis handler om tidenes vintersportsutø-
ver, Ole Einar Bjørndalen fra Simostranda.  
I dag starter VM i skiskyting i Holmenkollen og dette kan være det siste mester-
skapet til skiskytterkongen, som har satt sitt preg på denne idretten i 20 
fantastiske år. 42-åringen har sagt at etter denne sesongen setter han punktum. 
Eller gjør han det?

 Med denne spesialutgaven av Bygdeposten vil vi hylle Bjørndalen og hans store presta-
sjoner, som blant annet inneholder 53 medaljer fra OL og VM. Dagens utgave på 40 sider 
trykkes opp i et opplag på 18.000 aviser og sendes ut til alle innbyggerne i Midtfylket. I 
tillegg er den tilgjengelig som eAvis på bygdeposten.no og app.

På bildet hylles skiskytterkongen av Thor-Erik Varsla (t.v.) og Arve Røste fra skiskytter-
miljøet på Simostranda etter å ha fått gullmedaljen på mix-stafetten i VM i Ruhpolding i 
2012.

"
Jeg føler meg 
like tent og 
gleder meg 

like mye nå som for 20 
år siden.

oLe einar BjørndaLen
Skiskytterkonge
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– simostranda vil a lltid være hjemme

Så gjenstår det å se, men 
mange tviler.

Men uansett om det er slutt 
nå, om ett år eller tre, så er en 
fantastisk karriere på hell. Det 
ble ikke full klaff i Anterselva i 
januar, men han ser kun fram-
over. Trekker lærdom av det 
som ikke fungerte og fokuserer 
mot neste utfordring.

– gleder meg til oslo
Da Bygdeposten snakket med 
ham hadde han i hvert fall pla-
nene klare for hvordan han 
skulle legge opplegget fram mot 
VM, og det som kan bli en ny 
fest i Oslo. Selv mener han at 
sjansene er gode. Og så seint 
som 15. desember i fjor viste han 
nok en gang at han var best. Da 
hadde han ikke tatt en eneste 
seier i verdenscupen siden 2012. 

 Men nå er det igjen skifest og 
hvem vet; kanskje er det duket 
for enda mer fest, og flere stun-
der med feiring på Eikvang med 
rundstykker, kokekaffe og rør-
stoler. Og kanskje det nok en 
gang vil bli hengt en seierskrans 
på statuen på Ole Einars stand-
plass?

– Jeg gleder meg veldig og 
skal forberede meg godt, sier 
Ole Einar og takker for praten. 

Det er flere som vil ha et in-
tervju og alle vil snakke med 
42-åringen som fortsatt synes 
skiskyting er det mest spen-
nende i verden – 20 år etter før-
ste gang han kunne strekke 
hendene over hodet for å vise at 
han var best.

sIste MeLKesKVett: Helga og Hans Bjørndalen går fra fjøset på Kutoppen for siste gang. Like etter 
kom slaktebilen for å ta med seg melkekuene fra gården. ArKIVfoto: drAMMens tIdende

fAKtA oM oLe eInAr BjørndALen
 ■ Født: 27. januar 1974.
 ■ Klubb: Simostranda IL
 ■ Bosatt: Obertilliach i Østerrike.
 ■ 94 verdenscupseiere i skiskyting, samt én i langrenn.
 ■ Vinner av verdenscupen sammenlagt seks ganger. 
 ■ Tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte gull, fire sølv og én bronse. 
 ■ Den utøveren i verden med flest seiere i verdenscupen i skisport. 
 ■ Etter OL i Nagano i 1998 der han vant sprint, mottok han Aftenpostens gullmedalje. 
 ■ Tildelt Egebergs Ærespris i 2002 for sine prestasjoner i idrettene skiskyting og langrenn. 
 ■ Etter den fantastiske innsatsen under Vinter-OL 2002, mottok han Fearnleys olympiske ærespris.
 ■ Mottok Sportsjournalistenes statuett i både 2002 og 2014 for sin fremragende prestasjoner under OL i 
Salt Lake City og OL i Sotsji.

 ■ Mottok Fakkelprisen av Det Norske Totalavholdsselskap 1. august 2009 for sin rolle som forbilde. 
 ■ Mottok Fair Play Mecenate prisen i Castiglion Fiorentino i Italia i 2009. 
 ■ Kåret til årets skiskytter av det internasjonale sportsjournalistforbundet i 2009. 
 ■ Tildelt Holmenkollmedaljen i 2011. 
 ■ Høsten 2014 ble han tildelt Association des Comités Nationaux Olympiques for Sotsji-OLs beste mannlige 
utøver.

 ■ Nominert til Laureus Sportsman of the Year i 2003. Han ble nummer to i kåringen bak Lance Armstrong. 
Seieren til Armstrong er seinere blitt opphevet.

LUrt sMIL: Ole Einar 
Bjørndalen har skumle planer. 
 foto: ntB scAnpIx

Ole Einar Bjørndalen har 
39 VM-medaljer og 19 
VM-gull fra før, men er i 
angrepsposisjon før årets 
skiskytter-VM braker løs.
Per Kristian eriKsen, ntB
redaksjonen@bygdeposten.no
480 86 170

Skiskytterkongen stiller ikke på 
dagens åpningsdistanse. Deri-

mot stiller han i sprinten lør-
dag, og nettopp sprinten regner 
han for å være en god mulighet.

– Selvtilliten er bra. Det tror 
jeg i alle fall, selv om jeg gjerne 
skulle ha gått mange flere gode 
løp i forkant. Da ville den vært 
enda bedre. Jeg er i angrepspo-
sisjon, og jeg har ikke noe valg, 
så det er bare å gi «bånn gass», 
forklarer Bjørndalen til NTB.

Den siste tiden før VM har 

Bjørndalen forberedt seg i høy-
den i Mellom-Europa. Det har 
vært bra, men fram til nå mener 
han at hele sesongen har vært 
forberedelse til VM, og da er 
han ikke like fornøyd.

– Forberedelsene inn mot 
mesterskapet er en ting, men 
det er jo hele året som gjelder, 
og det har overhodet ikke gått 
perfekt, mener Bjørndalen

Han legger i alle fall ikke skjul 

på at han er fornøyd med knall-
harde og tøffe Kollen-løyper og 
traseer.

– Er man i form, så vil jeg si at 
de tøffe løypene og forholdene 
vi møter her er en fordel. Det er 
jo en oksygen-løype. Det er en 
ekstremt rask løype. Når det er 
skarpt føre er det nok verdens 
raskeste ti kilometer, sier Bjørn-
dalen, som gleder seg til sitt 
tredje VM i Norge.

«Bånn gass» er Bjørndalens VM-plan
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MØtes IgJen: Svein 
Suhr møtte Ole Einar 
Bjørndalen første gang i 
Meråker i 1991. Denne uka 
treffes de igjen under VM i 
Holmenkollen. 
  Foto: VIdar ruud/anB

Junior-NM langrenn, Meråker 1991:

– han sa ingenting, 
sto stille og så på oss
Svein Suhr fra Alta har 
smurt ski siden 1988.  
I 1991 hadde teamet 
hans en spesiell opple-
velse med en ung og 
ukjent skiskytter.
Stig Odenrud
stig@bygdeposten.no
952 70 000

Vi skal tilbake til 1991, til Meråker 
og junior-NM i langrenn. Svein 
Suhrs smørere er i full gang med å 
preppe ski til sine faste utøvere, 
og har egentlig hendene fulle. De 
har et agentur på Start Ski Wax 
som blir laget i Finland.

16 år
Ole Einar skal gå 10 km klassisk. 
Han er 16 år gammel og stiller i 
klassen yngre junior. Over 100 an-
dre står på startstreken i klassen.

– Det kom en liten og spe ung-
gutt bort til oss. Jeg kjente ham 
ikke, og han bare sto der og så på 
oss, forteller Suhr.

Det ble ikke sagt ett ord mellom 
smørerne og «jyplingen».

– Vi måtte jo spørre om han lur-
te på noe, om han ville ha hjelp til 
å smøre skiene, forteller han.

Ifølge Suhr kom det et lite nikk 
og et forsiktig ja fra den ukjente 
gutten

reprise
Dagen etter gjentar det samme 
seg. Den unge gutten kommer 
tuslende på samme måte, og det 
blir nærmest en reprise på det 
som skjedde dagen før.

– Jeg måtte jo spørre ham hvor-
dan det hadde gått dagen før, for-
klarer Suhr.

«Jeg vant», kom det kort fra 
gutten, forteller han.

Suhr husker ikke om det var 
snakk om forskjellige skipar, men 
han tror det var de samme han 
gikk på begge dager.

gull ig jen
Tredje dagen sto Ole Einar der 
igjen, med en ny gullmedalje i ba-
gasjen. Skiene hans ble preppet 
igjen av Suhr & Co. 

Det endte opp med den tredje 
gullmedaljen. Den siste i stafett 
for Buskerud.

– Han takket hver gang for god 
hjelp, og fortalte at han ikke fikk 
hjelp til å ordne skiene av kretsen 
fordi han var skiskytter. Den hjel-
pen var det bare langrennsløper-
ne som fikk, sier Svein Suhr.

Vennskap
NM-dagene i Meråker i 1991 var 
starten på et samarbeid og venn-
skap mellom Suhr og Bjørndalen. 
Ole Einar skaffet seg en Fiat Punto 
som ble dekorert med Start-logoen 
over begge sidene på den lille bi-

len. At takboksen nesten var større 
enn bilen gjorde det kanskje 
enda mer komisk.

– Vi samarbeidet i fi-
re-fem år, og har det 
hyggelig hver gang 
vi møttes, forteller 
smøreeksperten 
fra Alta.

Noen år seinere 
møttes de på Bei-
tostølen. Da had-
de Bjørndalen 
kjøpt seg en Por-
sche.

– Jeg minnet 
ham om Puntoen, 
og vi lo begge to 
forteller Suhr.

Mot oL?
Selv om Ole Einar har 
sagt at mesterskapet i 
Holmenkollen er hans 
siste, er ikke altaværin-
gen sikker på det.

Jeg blir ikke det 
minste 
overras-
ket om vi 
ser ham 
også i OL i 
sørkorean-
ske Pyeong-
chang i 2018, 
sier han 
og ler.

Jr-nM Langrenn 1991

 ■ 10 km – klassisk: 
Ole Einar vant og slo Rune 
Kollerud fra Konnerud 
med åtte sekunder. Frode 
Andresen kom på 91. plass 
av de 108 som stilte til start 
i 16-årsklassen, nesten fem 
minutter bak.  
Tor Arne Hetland som i 
ettertid er det mest kjente 
langrennsnavnet, kom på 
4. plass, 55 sekunder bak 
ekspressen fra Simostranda.

 ■ 15 km – fristil: 
Ole Einar vant og slo Tor 
Arne Hetland med nesten to 
minutter.

 ■ 4 x 7,5 km i stafett: 
Ole Einar gikk ankeretappen 
og sørget for seier til 
Buskerud. Anders Grønli, 
Thomas Wemann og Ragnar 
Hagen var de øvrige på 
laget. Ole Einar hadde nest 
beste etappetid, bare slått 
av Anders Eide fra Nord-
Trøndelag (2. plass) med seks 
sekunder. 92 lag deltok.

Gratis befaring/tilbud: 815 00 570 • kjellsmarkiser.no
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her 
stArter 

eventyret: 
Ole Einar 

Bjørndalen ble 
født 27. januar 
1974. Fødsels-
annonsen ble 

rykket inn i 
Bygdeposten 

onsdag 30. 
januar.

Brødre: Dag og Ole Einar 
Bjørndalen hos fotografen cirka 
åtte og fire år gamle. 
 Foto: privAt

olABu: Ole Einar Bjørndalen i hytteveggen 
på familiehytta Olabu på Haglebu, ca. 2 år. 
 Foto: privAt

De møttes med vidt 
forskjellig utgangs-
punkt. Han skulle bli 
verdens beste. Hun 
skulle bare se om 
skiskyting var noe  
for henne.
Stig Odenrud
stig@bygdeposten.no
952 70 000

Han kom fra Simostranda, hun 
fra Hålandsdalen. I 1990 begyn-
te to av landets fremste skiskyt-
tere gjennom tidene i samme 
klasse på Norges Toppidretts-
gymnas (NTG) på Geilo. 

– Da vi startet på NTG, var Ole 
Einar en klar ener. Han visste 
hva han ville og var også da vel-
dig fokusert på de små detalje-
ne. Og trening, veldig mye tre-
ning, forteller Liv Grete Skjel-
breid til Bygdeposten.

Selv tok hun det første året på 

Geilo som et prøveår. Hun var 
slett ikke sikker på om hun ville 
satse på skiskyting. Ikke da.

– Han var langt foran oss an-
dre på skolen når det gjaldt tre-
ning. Ekstremt langt foran, han 
var veldig dedikert, forteller 
hun.

skulket for å trene
Den alltid sprudlende Skjel-
breid forteller om en ung kar fra 
Simostranda som var mer glad i 
trening enn skolen.

– Han kunne 
gjerne si at 
han var syk, 
spesielt om 
våren da snø-
en var i ferd 
med å bli bor-
te. Da var det 
viktig for Ole 
Einar å få den 
aller aller siste 
skituren på 
skaren på den 

" 
Vi skjønte jo at 
han ikke hadde 
vært så veldig 

syk da han kom tilbake 
solbrent.
 liv grete sKJelBreid

tidligere skiskytter

store Hardangervidda. 
– Vi skjønte jo at han ikke 

hadde vært veldig syk da han 
kom tilbake solbrent på skolen 
dagen etter, sier hun og ler.

Bil og damer
Hun vil ikke kalle ham kjedelig, 
heller ordentlig og målbevisst.

– Det var aldri noe tullball 
med ham. Han likte å kjøre bil, 
å kjøre fort, men utover det er 
det lite å trekke fram, sier hun.

– Han har jo alltid hatt bildil-
la, sier hun, selv om bilturene i 
NTG-tiden gikk i en Fiat Punto.

– Damer da? lurer vi på.
– He he, han hadde jo alltid 

noe, eller noen på gang, sier 
hun uten å avsløre mer enn det. 

Liv Grete for-
sikrer at det 
aldri har vært 
noe mellom 
dem.

– Vi har bare 
vært gode 
venner, sier 
hun.

– Helt sik-
kert, forsikrer 
hun.
 Mens Liv Gre-

te gikk sin siste internasjonale 
konkurranse for ti år siden, hol-
der 42-åringen fra Simostranda 
fortsatt koken med startnum-
mer på brystet.

vM avg jør
Hun er usikker på hva Ole Einar 
gjør etter VM i Oslo. Hun vet 
som alle andre at han har sagt at 
dette er hans siste mesterskap.

– Jeg føler meg ikke sikker på 
noe som helst når det gjelder Ole. 
Det er i alle fall ikke det økono-
miske som driver ham, tror jeg, 
bare det sportslige og om moti-
vasjonen til å fortsette er der.

– Jeg tipper at resultatene un-
der Oslo-VM vil være avgjøren-
de for hva han velger, men jeg 
blir ikke det minste overrasket 
om han fortsetter, sier hun.

Hun tror at prestasjon, mu-
ligheter til å forbedre seg, og til 
å vinne vil være avgjørende.

Liv Grete og Ole Einar startet samtidig på NTG på Geilo

Alltid en dame på gang
Feiret: Ole Einar Bjørndalen og Liv Grete Skjelbreid feiret gull og sølv i OL i Salt Lake City i 2002.  Alle Foto: ntB scAnpix

2001: Hochfilzen i Østerrike. 2002: Salt Lake City i USA.
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tidlig på ski: Ole Einar Bjørndalen var tidlig i farta 
i slalåmbakken på Haglebu. Her prøver han altfor stort 
utstyr hjemme på Kutoppen.            Foto: privat

Førsteklasse: Ole Einar Bjørndalen (nr. tre bakerst 
t.v.) begynte i første klasse på Buskerud skole i 1981, 
sammen med 15 andre spente sjuåringer.     Foto: engell

JuleFeiring: Ole Einar Bjørndalen (blå genser) feirer 
jul med mamma Helga og resten av familien. 

Foto: privat

– Vi trente til krampa 
tok oss fra vi var små, 
sier storebror Dag 
Bjørndalen som 
mener Ole Einar 
fortsatt følger  
hovedkursen de 
staket ut som små. 

Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no
922 33 605

Vi møter storebror Dag, kona 
Anne Hege og sønnene 
Sivert (13) og Dag Sander (17) i 
Anterselva. De to tenåringene 
er ivrige skiskyttere selv, men 
nå er det onkelens prestasjoner 
i sporet som opptar dem mest.

De tom yngste har levd hele 
livet med en onkel som er en 
superkjendis.

Pappa Dag var også en svært 
god skiskytter, og han innrøm-
mer at det kribler i kroppen når 
han kjenner på stemningen, 
men erkjenner at det er 15 år for 
seint.

egeninnsats
Selv om det er lenge siden Dag 
og Ole Einar, og de tre andre 
søsknene Audhild, Lisbeth og 
Hans Anton vokste opp, kjen-
ner Dag fortsatt igjen mange av 
trekkene som kjennetegnet lil-
lebroren som liten.

– Vi var vant til å trene mye. 
Ja, vi trente til krampa tok oss, 
og så måtte vi ta ansvar for mye 
selv. Du vet, muttera og fatter'n 
drev gård med kuer og det var 
ikke bare å sette inn en avløser 
i helgene, sier Dag Bjørndalen.

Og det er kanskje noe av det 
aller viktigste. Å fortsatt ha et 
genuint eierskap til det han hol-
der på med – som da de etter ei 
hard treningsøkt i oppveksten, 
kunne kaste seg på sykkelen og 
tråkke til Nerstad for å spille 
fotballkamp.

– Det er viktig å ikke slippe 
taket i det hverdagslige, selv 
om man er stjerne, sier Dag og 
viser at da Ole Einar kom på 
landslaget ble det en helt ny 
verden, der alt ble lagt til rette.

Men, det var først da han tok 
mer eierskap i det daglige igjen, 
at han lyktes og ble verdens-
mester. 

– Han måtte tilbake til å hen-

ge opp blinker selv, og gjøre 
mer av de tingene vi alltid had-
de gjort for at han kunne lyk-
kes. Det har han holdt fast ved, 
sier Dag Bjørndalen. 

Fatter'ns røykevaner
Alle mennesker har sine sær-
trekk. Et som Ole Einar har er at 
han ikke ønsker sekundering 
før på siste runden av løpet. At 
han har lagt seg til en slik vane, 
kom mer av at faren Hans i sin 
tid var en røyker av rang. Da 
han kjørte ungene på skirenn, 
ble han alltid stående i målom-
rådet og nirøyke, i stedet for å 
stå ute i løypa og sekundere.

– Han kjørte oss gjerne, men 
vi måtte smøre skiene selv, 

mens en del andre foreldre gikk 
veldig opp i dette, humrer Dag 
Bjørndalen.

I det hele tatt var oppveksten 
på Kutoppen preget av stor 
romslighet, en solid dose sleiv-
kjeft og et matstell i regi av 
mamma Helga, som det gikk 
gjetord om.

hjerterom 
– Det var alltid litt subbete på 
gulvet hjemme. Ja det var et 
skikkelig rotehus, men det var 
åpen dør og folk gikk ut og inn 
hele tiden. Det var mye hard 
jobbing, og vi måtte ta i et tak, 
selv om Ole Einar aldri ble noen 
ivrig gårdsgutt, medgir Dag – 
storebror og treningskamerat 

gjennom oppveksten.
De har fortsatt et veldig tett 

forhold.  
– Han kunne like gjerne stik-

ke over til naboen for å være 
med på «potetpelling» der for-
di han betalte. Det gjorde ikke 
fatter'n, men han deltok på lik 
linje med alle oss andre, selv 
om gården var noe fatter'n for 
det meste holdt på med, legger 
han til.

en vane
Ole Einars karriere har gjort 
Bjørndalen-navnet til alle-
mannseie. Men all suksessen 
har ikke gått til hodet på dem. 
Også det var en ting de fikk pren-
tet inn i hodet fra de var små. 

– Det er viktig å ikke bli for 
høy på seg selv, om det er i ski-
sporet eller ellers. Vi ble heiet 
på hjemme, men det var aldri 
snakk om stjernenykker, sier 
Dag Bjørndalen.

tøff start
Skiskytterkarrieren til Ole Einar 
var tøff. Han gikk lynraskt på 
ski, men noen storskytter var 
han ikke. 

– Nei. Han bommet mer enn 
han traff, og mange mente han 
kastet bort talentet for å gå fort 
på ski med å satse på skisky-
ting, men det bare motiverte 
ham enda mer. 

Denne motivasjonen som er 
av en annen verden, et flott ski-

– lykkes best når ting e r hverdagslig

stolte: Storebror Dag Bjørndalen med sønnene, Dag Sander, Sivert og kona Anne Hege på plass i Anterselva i januar for å heie på familiens 
store stolthet i skisporet og på standplass. Dag minnes en oppvekst med ekstrem trening, rause og inkluderende foreldre som lærte dem 
forskjell på rett og galt, og der man ikke kunne komme hjem med medaljer og tro at det skulle vanke noen særbehandling av den grunn.  
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Viste taLentet: Ole Einar Bjørndalen (14) 
fotografert i desember 1988. Allerede da god på ski. 

Foto: drammens tidende

BLid: En fornøyd Ole Einar Bjørndalen (15) 
løfter skiene til værs.

Foto: drammens tidende

skyttermiljø anført av brødre-
ne Holm, og det faktum at brø-
drene selv på egen hånd måtte 
knekke mange koder, gjorde at 
oppfinnsomheten ble stor.

– Det var ikke bare gå og kjø-
pe alt og vi ungene arvet av 
hverandre, sier Dag og minnes 
moren som gang etter gang 
måtte beordre dem inn til 
kvelds, søkkvåte og kalde. 

nært forhold
Selv om det er lenge siden Ole 
Einar flyttet fra Simostranda, 
har han og Dag tett kontakt, ja 
tidvis snakker de sammen 
hver dag, og samtalene hand-
ler ikke bare om skiskyting.

– Vi var jo på landslaget 

sammen i noen sesonger og vi 
vant også verdenscup-stafett 
sammen. Det er med på å 
knytte tette bånd, sier Dag. 

Han er stolt av broren og det 
han har fått til. Om det er slutt 
nå, vet heller ikke han.

– Nei. Det blir spennende å 
se, men han har jo lagt et godt 
grunnlag for livet etterpå også. 
Han har vært svært dyktig som 
forretningsmann, og har sik-
kert lagt planer, selv om jeg 
ikke vet eksakt hva de går ut på. 
Han har alltid vært en kremmer 
og han bruker ikke mye penger 
– selv om han har gjort det 
godt. Også der valgte han å ha 
kontroll selv. Det har han tjent 
på, sier Dag Bjørndalen. 

en fantastisk utvikling
Skiskyting som idrett har gjen-
nomgått en fantastisk utvik-
ling i løpet av disse årene. 
Gode prestasjoner, en idrett 
som er skapt for TV og duoen 
Rike og Carlsen som klarte å 
formidle stemningen på en fe-
nomenal måte.

– For oss i familien har det jo 
blitt en hverdag med en bror i 
rampelyset, men det er klart 
at dette har vært veldig moro. 
Det vet jeg foreldrene våre 
også synes, men for dem var 
han kun én av ungeflokken. 
De gjorde aldri forskjell på 
oss, forsikrer Dag Bjørndalen. 

osLo-Vm: I 2000 var både Ole Einar (foran) og Dag Bjørndalen 
på landslaget. Begge deltok under VM i Oslo, og allerede den gang 
var Ole Einar mer kjent enn storebroren. Foto: ntB / sCanpiX
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ntg: Ole Einar Bjørndalen (helt til høyre) startet på 
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på Geilo høsten 1990.

foto: ntg

Børse og ski: Ole Einar Bjørndalen poserer for 
pressen i januar 1991.

foto: drammens tidende

fargerik: Ole Einar Bjørndalen under et renn på Geilo 
i desember 1990, i datidens fargerike kondomdress.

foto: drammens tidende

– Ole Einar er den 
utøveren som har 
betydd mest for ski-
skyttersporten gjen-
nom tidene. 
Thormod r. hansen
trh@bygdeposten.no
480 86 165

Den mektige presidenten i Det 
internasjonale skiskytterfor-
bundet (IBU), Anders Besse-
berg fra Øvre Eiker er ikke i 
tvil: Ole Einar Bjørndalen har 
gjennom hele karrieren vært 
som en skinnende diamant.

– Både som utøver, og med 
tanke på de sponsorinntektene 
hans suksess har gitt skiskyt-
terforbundet, sier president 
Besseberg.

et stort forbilde
Han roser også gullgutten fra 
Simostranda for å være et ly-
sende forbilde for tusenvis av 
barn og unge. 

– Ole har medvirket til enorm 
rekruttering til sporten. Det fra 
land i hele verden, sier Besse-
berg.

Verdens beste skiskytter 
Besseberg har siden 1992 vært 
president i IBU, og har fulgt 
Bjørndalens karriere tett helt 
siden han var juniorløper på 
Simostranda.

– Ole har siden den gang vært 
verdens beste skiskytter, og 
det har han også vært gjennom 
hele karrieren som senior, sier 
skiskytternes mektige mann.

– Medaljekandidat
Presidenten utelukker ikke at 
Bjørndalen under Oslo-VM, på 
hjemmebane i Kollen, igjen vil 
hevde seg godt i verdenstop-
pen.

– Jeg er 100 prosent sikker på 
at Ole kommer topp forberedt. 
Etter en god sesongåpning ser 
jeg ikke bort ifra at han vil kun-
ne reise hjem med nok en med-
alje eller to, sier Besseberg.

Han tror Bjørndalens medalj-
esjanse er størst i herrestafet-
ten neste lørdag.

Vanskelig knivslip
Besseberg mener likevel at en 
ikke må skru opp medaljefor-
ventningene for høyt. For som 
han sier, har Bjørndalen slipt 
opp kniven så mange ganger at 

det stadig blir vanskeligere å få 
den like skarp som før.

– Blir dette hans siste VM?
– Det må han nesten svare på 

selv. Men det jeg kan love, er at 
jeg etter 26 år som president i 
IBU, trekker meg når det er valg 
igjen i 2018, smiler Besseberg.

anders BesseBerg

 ■ Bor i Vestfossen og fylte i 
forrige uke 70 år.

 ■ Var selv på landslaget i 
skiskyting, før han i 1976 ble 
norsk landslagstrener, noe 
han var fram til 1980.

 ■ Han begynte deretter i 
IBUs tekniske komité og ble 
visepresident i forbundet 
i 1988. Siden 1992 har han 
vært IBUs mektige president.

IBU-president Besseberg fra Vestfossen:

– ole er den største

skiskytingens mektigste: I Anders Bessebergs tid i Det internasjonale skiskytterforbundet har sporten opplevd en enorm vekst. – Da jeg overtok i 1992 hadde forbundet 
en omsetning på 1,5 millioner kroner, nå er den over 200 millioner. Det er mye på grunn av utøvere som Ole Einar Bjørndalen, og gode TV-avtaler, sier Besseberg.

troférom: Etter et liv som 
toppleder i IBU og ivrig jeger, har 
Besseberg fått seg eget troférom.

minner: Samlingen av 
statuetter og medaljer er stor.
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landslaget: Ole Einar Bjørndalen kom på landslaget 
allerede i 1992 og har hatt plassen siden. 

foto: drammens tidende

Balanse- 
kunstner: Ole 
Einar Bjørndalen trente 
mye på line som ung, 
og er kjent for å ha 
ekstremt god balanse. 
Her er han hjemme 
på Simostranda etter 
junior-VM.
 foto: fremtiden

gullgutten: Mamma Helga tok imot Ole Einar på 
Fornebu da han kom hjem fra junior-VM tyske Ruhpolding 
i 1993 med tre gull. foto: drammens tidende

Posten markerer skiskytter-
VM med nye frimerker. De er 
utformet av den kjente 
designeren Enzo Finger, som 
har valgt stiliserte motiver 
med Holmenkollbakken i 
bakgrunnen.
 – Posten har tradisjon for å 
gi ut frimerker ved store 
idrettsbegivenheter i Norge. 
Også til VM i skiskyting i 1986 
kom vi ut med to utgivelser, 
forteller frimerkedirektør 
Halvor Fasting i Posten.
 Som vanlig gir Posten også 
ut et førstedagsbrev. Her er 
motivet en blink i naturlig 
størrelse ved stående skyting.  

60 timer  
fra Vm på tV
Skiskytter-VM er det største 
prosjektet for NRK-sporten 
siden Ski-VM i 2011. Alle 
øvelsene overføres direkte på 
NRK1 og NRK P1. 
Til sammen sender NRK over 
60 timer skiskyting under VM 
mellom 3. og 13. mars.
Er du langt unna TV- og 
radioapparatet, men derimot 
har pc eller mobil innen 
rekkevidde, kan du få med deg 
hele mesterskapet på direkte-
TV.
Medaljeutdelingene finner 
sted med en flombelyst 
Universitetsplassen som 
ramme, kommentert av 
Karen-Marie Ellefsen. 
Seremoniene skjer hver kveld, 
og er fast innslag i VM-kveld 
som har rigget seg til på 
plassen.  
Anne Rimmen og Dag Erik 
Pedersen er programledere for 
kveldssendingene. 
Ole Rolfsrud sørger for siste 
nytt fra utøverhotellet.  
På NRK1 er Line Andersen 
programleder i studio i 
Holmenkollen. Hun har med 
seg ekspert Liv Grete Skjel-
breid.  
Ida Nysæter Rasch intervjuer 
utøverne, både før og etter 
konkurransene. Kommentato-
rer er Andreas Stabrun Smith, 
Torgeir Bjørn og Ola Lunde.
NRK er utpekt av EBU til blant 
annet å produsere bilder til 
hele verden fra øvelsene og 
medaljeseremoniene. 
51 kameraer og 28 kommenta-
torbokser er rigget til. 
Fra Spikersuppa til Universitets-
plassen strekker det seg en 
400 meter lange wire som skal 
fange opp folkelivet.

egne Vm-
frimerker

Ole Kristian Stolten-
berg kan alt som er 
verdt å vite om Ole 
Einar Bjørndalen, og 
kanskje enda litt til.
Torunn BraTvold
tob@bygdeposten.no
480 86 162

Visste du at Ole Einar Bjørnda-
len i sin internasjonale skiskyt-
terkarriere som senior har gått 
135, 3 kilometer i strafferunder i 
individuelle renn? Eller at han 
har skutt fire timer og 52 minut-
ter i tillegg. Ikke du kanskje, 
men slike ting vet Ole Kristian 
Stoltenberg (39) fra Krokstadel-
va. Han kan øse ut fun-facts om 
skiskytterkongen. 

– ganske sinnssykt
På 112 renn i VM og OL, stafetter 
og miks inkludert, har Bjørnda-

len tatt 53 medaljer. Det er nes-
ten 50 prosent uttelling det!

– Det er en ganske sinnssyk 
statistikk, mener Stoltenberg.

Til sammen har skiskytter-
ikonet fra Simostranda 175 pall-
plasser, 291 topp-ti-plasserin-
ger. Han er som regel topp ti i 
tre av fire renn. Bjørndalen har 
også 27. fjerdeplasser.

Den dårligste plasseringen 
fikk han i Anterselva i novem-
ber 2000. Da gikk han i mål som 
nummer 95, med 12 minutter i 
tillegg.

– Men dagen etter gikk han 
feilfritt på sprinten og vant, 
opplyser Stoltenberg.

Anterselva er for øvrig det 
stedet Bjørndalen har vunnet 
flest ganger. Hele 15 seire står 
han med så langt i karrieren på 
den italienske skiskytterstadi-
on, som nesten er å regne for 
hjemmebane for 42-åringen.

Alt dette vet ekspertkom-
mentatoren på TV2.

På Eikvang, klubbhuset til 
Simostranda IL, møttes Bjørnda-
len og Stoltenberg i en uhøytide-
lig quiz. Tema: Ole Einar Bjørnda-
len. Skiskytterkongen ble satt 
sjakk matt av Stoltenberg.

unike egenskaper
Bjørndaleneksperten mener en 
av Ole Einars unike egenskaper 
er at han klarer å nullstille seg 
og komme tilbake. 

For eksempel under OL i 
Nagano, hvor han ble stoppet 
fra å vinne sprinten på grunn av 
elendig vær. Dagen etter kom 
han tilbake og vant distansen 
med ett minutts margin.

– Min fascinasjon for Ole 
Einar Bjørndalen, er at han er 
tidenes største idrettsutøver, 
sier eksperten.

Han understreker at han er 

klar over at skiskyting er en 
liten idrett på verdensbasis, 
men kan ikke komme på noen 
utøver i noen sport som har 
vært så dedikert og gjort så mye 
for utviklingen av idretten, som 
Ole Einar Bjørndalen.

– Det at han klarer å gjøre så 
mye over så mange år for å bli 
best, er intet mindre enn impo-
nerende. Han har en CV som 
ingen matcher. Det er grunnen 
til at han er den råeste utøve-
ren verden har sett, begrunner 
Stoltenberg.

En annen unik Bjørndalen-
statistikk er at han har åtte ver-
denscupseire på rad i kalender-
året 2006. Den siste av disse 
kom på jaktstarten i Hochfil-
zen, hvor han vant med 2.08 
minutter. 

På samme sted vant han også 
sprinten med 39 sekunder, som 
også er en solid seiersmargin.

kan mer om ole 
enn ole kan selv

kompiser: Ole Einar Bjørndalen og Ole Kristian Stoltenberg knives om å vite mest om nettopp Ole Einar Bjørndalen. foto: priVat
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Da Ole Einar Bjørnda-
len skulle bygges sitt 
rullende toppidretts-
senter, kom han hjem 
til barndomskompi-
sen Knut Ole Kopland. 
Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no
922 33 605

– Vi konstruerte og bygget vekt-
treningsdelen, sier en svært stolt 
venn og barndomskamerat. 

Doningen er beundret av kon-
kurrenter og møtt med lettere 
hoderisting av dem som mener 
at det har gått for vidt. Uansett: 
Ole Einar synes investeringen 
har vært svært vellykket.

– Knut Ole har gjort en fan-
tastisk jobb. Bilen gjør at jeg 
kan bo og trene optimalt. Ja, 
den er en forutsetning for å 
kunne lykkes, sier Ole Einar 
Bjørndalen til Bygdeposten. 

Moro og krevende
For Knut Ole Kopland var det et 
oppdrag der han måtte ta fram 
all sin kreativitet og oppfinn-
somhet. 

– Vi skulle bygge et fullverdig 
vekttreningsopplegg på svært 

liten plass. Det ser kanskje ikke 
så imponerende ut, men jeg 
kan love deg at dette har vært et 
krevende oppdrag, sier «bygg-
mester» Kopland. 

Fra han startet med planleg-
gingen til han monterte de siste 

delene i juni i fjor, gikk det to og 
et halv år.

– Vi jobbet jo ikke med det 
hele tiden, men det var et pro-
sjekt som jeg la ned utrolig 
mange timer og engasjement i. 
Og Ole Einar har hele tiden 
fulgt prosjektet tett, sier Kop-
land, som også samarbeidet 
med Modum Glassindustri 
som leverte speiler til bilen. 

Barndomskamerater
Ole Einar og Knut Ole er barn-
domskamerater. Der den ene 
sluttet som 15 åring og seinere 
startet GYM 2000, fortsatte den 
andre skiferden i verden.

De har samarbeidet i mange 
år, og Knut Ole har laget mye av 
treningsutstyret. Det har også 
ført til at Knut Ole Kopland og 
Gym 2000 har kunne knytte sitt 
navn opp mot verdensstjernen.

– Da det første OL-gullet kom 
i 1998 ble han jo virkelig kjent. 
Jeg var ikke lite stolt av å kunne 

ha en olympisk gullmedaljør på 
mine produkter. I disse årene 
var dette helt uvurderlig. 

– Årene gikk, han vant alt 
som var og vinne, og jeg hjalp 
han med alt fra personlig tre-
ningsutstyr til å hjelpe til med 
praktiske ting her hjemme på 
Modum, sier Knut Ole Kopland.

Han er sikker på at kontakten 
med Ole Einar har vært en vik-
tig forutsetning for suksessen 
han har opplevd med firmaet 
sitt. 

Han forteller at han kunne 
reise på messer med de dårlig-
ste brosjyrene, og den mest 
hjemmelagde standen. Han ut-
konkurrerte likevel de fleste, 
fordi alle ville snakke med ham 
som hadde et tett samarbeid 
med Ole Einar. 

– Vi har aldri hatt en skriftlig 
avtale, men vi har stilt opp for 
hverandre. Det er sånn vi gjør 
ting ute på bygda, avslutter 
Knut Ole Kopland. 

Ole Einar har hatt utrolig mye å si for GYM 2000

her bygges doningen
«BUssBygger»: Knut Ole Kopland hos GYM 2000 har bygget treningsrommet i Ole Einar Bjørndalens mye omtalte trailer. Begge foto: privat

Mange detaljer: Arbeidstegninga for treningsrommet er 
omfattende, og detaljene mange.

Brødrene: Ole Einar og Dag Bjørndalen gikk sammen 
i flere år på landslaget. foto: ntB scanpix

vant likevel: Ole Einar Bjørndalen ble kastet 
i luften av trenere og lagledere da han tok seier på 
sprinten, én dag etter planen. foto: ntB scanpix

stoppet: En forbannet Ole Einar Bjørndalen på vei ut 
av stadion under i Nagano. Sprinten ble avlyst på grunn 
av dårlig vær, da han ledet. foto: ntB scanpix
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Ole Einar Bjørndalen 
har kun kjøpt ett 
skipar i karrieren. Det 
gjorde han hos Ste-
gane Sport i Sigdal, 
som fortsatt tjener 
penger på gullgutten. 
 
Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no
922 33 605

Ikke gjennom salg av sportsut-
styr, men ved reisevirksomhet. 
Sigdølingen har nemlig bygd 
opp en enmannsbedrift som 
omsetter for åtte-ti millioner 
kroner årlig ved å sende grup-
per ut på tur, og spesielt stor er 
han på skiskyting.

– Jeg gjenåpnet firmaet mitt 
2009. Det startet i det små alle-
rede i 2007, men så plutselig 
tok det av og jeg så et potensial 
i dette, sier Stegane.

Vi møter ham en solfylt dag i 
Anterselva, der rundt 120 av hans 
gjester har plass på tribunen.

ole einar
– På mange måter startet jeg fir-
maet på grunn av interessen for 
skiskyting med Ole Einar i spis-
sen. Han er stor her, men kan-
skje aller størst i Russland. Un-
der OL i Sotsji – der han tok to 
gull. Da var det helt vilt, sier 
Stegane.

Men uansett: det er i Anters-
elva og Ruhpolding at trykket 
er størst. 

– Det er alltid moro når Ole Ei-
nar går. Da er det ekstra trykk 
på stadion, sier Stegane.

gode hjelpere
Han driver sitt enmannsfirma 
kombinert med arbeid i partiet 
Venstre, men leier alltid med 
seg gode hjelpere.

 En av dem er Elsa Karin Tvei-
ten – som bodde mange år i 
Tyskland, og om derfor er på 
hjemmebane i tysktalende 
land. 

– Det er fantastisk givende å 
holde på med og nå er jeg alle-
rede i gang med å planlegge 
neste års sesong.

– Er Bjørndalenepoken over 
nå?

– Tror ikke det. Tipper vi ser 
ham i OL i 2018 også. 

Ole Einar har kun kjøpt ett par ski i karrieren

– han har betydd mye

god steMnIng: Elsa Kari Tveiten og Runolv Stegane fra Stegane Sport vaier flaggene og skaper god stemning.

reIseLeder: Helge Kopland fra PWT Travel var reiseleder til 
Anterselva i januar.

Jens Kristian Kopland i 
PWT Travel i Vikersund, 
sier at det hjalp godt på 
interessen at Ole Einar var 
så stor da de satset på 
skiskytterturer for seks år 
siden.

Skiskyting har blitt et veldig bra 
produkt for oss, sier Kopland 
som driver PWT sammen med 
Jørgen Mårtensson. 

I år hadde de med seg et 

50-talls gjester fra mange ste-
der i Norge til Antersevla.

– Hvor mye har Ole Einar 
hatt å si for interessen?

– For det første er skiskyting 
en fantastisk spennende idrett 
og kanskje en av tøffeste TV-
idrettene innen vintersport. Og 
når Norge i tillegg har hatt en så 
fantastisk utøver er det klart 
det har hatt en betydning, sier 
Kopland. 

Han tror også mye av årsaken 
til at skiskyting er blitt så popu-

lært er den fantastiske atmo-
sfæren og folkelivet.

– Det er få arrangører som 
klarer å få til bedre stemning 
enn Anterselva og Ruhpolding, 
sier Kopland som da tenker 
både på tribunen, ute i løypa 
men også selvsagt i festteltene.

– Der er de veldig gode og det-
te er også noe gjestene gjerne 
vil ha med seg, avslutter Jens 
Kristian Kopland. 

– Var stor da vi satset

Mye FoLK: 
Skiskytterstadion 
i Anterselva 
ligger i idylliske 
omgivelser i 
Dolomittene i 
Nord-Italia.

saMMenLagt: Ole Einar Bjørndalen og svenske 
Magdalena Forsberg vant verdenscupen sammenlagt i  
1998. Foto: prIVat

guL trøye: Hele seks ganger har Ole Einar Bjørndalen 
vunnet verdenscupen i skiskyting sammenlagt.  
    Foto: ntB scanpIx

Langrenn: Ole Einar Bjørndalen, her sammen med 
Kristen Skjeldal og Bjørn Dæhlie i Finland i 1998. Ole har 
også vunnet ett verdenscuprenn uten gevær. Foto: ntB
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nedturer: Karrieren til Ole Einar Bjørndalen har også 
bydd på nedturer, som her da han kom på en skuffende 19. 
plass under VM-sprinten i Pokljuka 2001.  Foto: ntB 

Fire gull: Ole Einar Bjørndalen ankom Gardermoen 
fra OL i Salt Lake City i 2002 til jubel fra supporterne fra 
Simostranda som hadde møtt fram i stort antall.

tilBud: Ole Einar Bjørndalen fikk tilbud om å posere 
naken i norske pornoblader, men strekker seg kun til 
boblebadbilder av denne sorten. Foto: ntB scanpix
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pÅ plass: Arne (t.v.) og Finn Holm er fortsatt ivrig med på skiskytterrenn. Sist helg var de til stede i Granåsen under junior-NM, hvor Finns' barnebarn Kristiane Holm gikk inn til 
flere medaljer. – Det er moro å følge med på ungdommen. Kristiane er «ram» til å skyte, så får vi se hvor god hun blir i sporet. I helgen synes jeg hun gikk veldig bra, sier Finn. 
– Det er kult at de er med, nesten uansett hvor i landet vi går. At de følger med betyr ekstremt mye for meg, sier Kristiane. Foto: arne Brunes

Arne og Finn Holm 
holder koken i sitt 77. 
leveår. Jobb og ski-
skyting er livet for 
tvillingbrødrene.
Eirik Gullord
egu@bygdeposten.no
480 86 161

I 1960-årene begynte de to 
Holm-brødrene med skiskyting 
i forsvaret. Begge var i Garden, 
og kom inn i miljøet som den 
gang ble organisert av Heime-
vernet og Det frivillige skytter-
vesen.

– Det var en helt annen idrett 

den gang. Vi skjøt med grovka-
liber og rigget standplass på 
jordene hjemme på Simostran-
da, mimrer de to.

starten på eventyret
For Simostranda IL har kapitte-
let om klubbens skiskytter-
gruppe blitt et eventyr, og det 
var de to tvillingene som startet 
det hele.

– I sannhetens navn hadde 
det neppe vært mye skiskyting 
på Simostranda i dag uten oss, 
innrømmer Arne.

Da han ble pappa, som første-
mann av de to, startet også 
rekrutteringsjobben i klubben.

– Da barna var 8-9 år gamle, 
hadde vi en liten gjeng vi gikk i 
gang med. Ettersom vi hadde 
noe erfaring selv, visste vi i 
hvert fall hvilke feil vi ikke skul-
le videreføre til den nye genera-
sjonen, sier Finn.

Han sikter til all jobbinga ved 
siden av. Allerede som 16-årin-
ger begynte de to brødrene i 
skogen, noe de har gjort siden.

– Den gang vi var aktive ble 
det for mye trening kombinert 
med jobben, konkluderer Finn.

eget forbund
Det var da også Finn som tok 
grep for at skiskytingen skulle 

bli en idrett, og ikke lenger en 
militær syssel. Han satt i inte-
rimsstyret som dannet Norges 
Skiskytterforbund, omtrent 
samtidig som Ole Einar Bjørn-
dalen kastet seg med på trenin-
gene på Simostranda.

– Vi hadde for alvor begynt å 
få litt sving på sakene da Ole Ei-
nar ble med. I hvert fall med an-
tall utøvere, minnes Arne.

Kunne blitt langrenn
At det ble nettopp skiskyting, 
og ikke langrenn, mener brø-
drene mest er en tilfeldighet.

– Han var på ingen måte en 
god skytter. Han hadde ikke ro i 

kroppen, og måtte haste videre. 
Men det var jo farten i sporet 
som likevel førte til at han klar-
te å vinne, sier Finn.

Arne er enig og mener 
Bjørndalen-pappa Hans' van-
skeligheter med å klone seg 
selv, er mye av grunnen til at 
det ble nettopp skiskyting.

– Dag hadde jo allerede be-
stemt seg for skiskyting, og si-
den han var eldst kjørte Hans. 
Problemet var at han ikke klar-
te å kjøre Ole Einar til et annet 
sted samtidig, og dermed måt-
te også han bli skiskytter, sier 
Arne.

Startet selv som skiskyttere på 1960-tallet        Var med å stifte Norges ski skytterforbund

Fortsatt like ivrig som h eiagjeng



ArbeidskArer: Finn (t.v.) og Arne Holm har drevet med 
skogsdrift hele livet. Arkivfoto: Anders kongsrud

tv-intervJu: Finn Holm blir intervjuet av NRK under VM i 
skiskyting i Ruhpolding i 2012. Arkivfoto: torunn brAtvold

Startet selv som skiskyttere på 1960-tallet        Var med å stifte Norges ski skytterforbund

fortsatt like ivrig som h eiagjeng
Hang på seniorene
Allerede i ungdomsårene var 
det tydelig at Ole Einar kunne 
bli god, og Finn husker særlig 
én episode fra disse årene.

– Den gang gikk seniorene 
de samme løpene som ung-
dommen. Ole Einar sto i sko-
gen og så på, og hver gang det 
gikk forbi en senior la han seg i 
rygg for å henge på opp bak-
ken. Det var god trening, sier 
han.

vM-klare
Nå er begge brødrene VM-kla-
re, og for Arne startet mester-
skapet allerede tirsdag.

– Jeg er med og rigger på 
standplassen i Holmenkol-
len. Jeg skal også være mann-
skap her under åpningsdis-
tansen, sier han.

Begge har tro på medalje til 
Bjørndalen i dette mesterska-
pet, men ingen vet hva de skal 
svare da Bygdeposten spør 
om han faktisk legger opp 
denne gangen.

– Det er ikke godt å si, blir 
konklusjonen etter å ha tenkt 
seg litt om.
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to konger: Kong Harald overrekker Fearnleys 
olympiske pris til Ole Einar Bjørndalen i 2002.

foto: ntb scAnpix

reint bord: Ole Einar Bjørndalen fikk med seg tre 
priser fra Idrettsgallaen 2002. Her med sine tre trofeer, 
pluss en ekstra som han sopte med seg i farten.

flere bøker: Det har blitt skrevet flere bøker om Ole 
Einar Bjørndalen. Blant annet «Ti dager – fire gull». 

 foto: ntb scAnpix

ildsJel: Arve Røste er en av de virkelige ildsjelene på Simostranda. Arkivfoto

Simostranda har et 
solid grunnfjell. Arve 
Røste er en av de 
virkelige ildsjelene.
 
Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no
922 33 605

Hvor mange timer denne he-
dersmannen har lagt ned på 
Simostranda er det vel ingen 
som vet. Arve vet det i hvert fall 
ikke selv. 

 I dag er han aktiv i senior-
gruppa, kjører løypemaskin og 
er med der det trengs å ta i et 
tak. 

– Ungene mine har jo for 
lengst sluttet med skiskyting, 
men har du først kommet inn i 
dette kameratskapet, så er det 
ikke så lett å gi seg, sier Arve, 
som ledet utbyggingsarbeidet 
av det nye anlegget i forkant av 
senior-NM i 2010.

Da bygde de om for 12-14 mil-
lioner kroner. Hele stedet var 
som en maurtue av folk med 
«spader og vaffeljern». 

ble med i 1992
Selv kom Arve med i miljøet i 
1992, men han møtte ikke Ole 
Einar før to år seinere. 

– Jeg husker jeg kjørte søn-
nen min opp hit. Han ville prø-
ve skiskyting og måten vi ble 
tatt imot på, av Finn og Einar 
Holm var fantastisk. Og sånn 
har det fortsatt, sier Arve.

Han mener noe av suksessen 
er at i skiskyting så må foreldre-
ne engasjere seg.

– Når unger skal håndtere vå-
pen, må det være strengt, og 
derfor kan ikke foreldrene bare 
sette dem av og reise igjen. 
Dermed har vi også fått rekrut-
tert inn veldig mye flinke folk, 
sier nestoren. 

enorm betydning
Arve Røste kan ikke få skrytt 
nok av Ole Einar og den betyd-
ningen han har hatt for utvik-
lingen på Simostranda.

– Selv om det er lenge siden 
han bodde her, har han vært 
svært viktig for å skape interes-
se for sporten. Jeg husker at det 
kunne komme 60-70 unger hit 
på en gang som gjerne ville be-

gynne med skiskyting. Mange 
av dem drømte sikkert om å 
bli en ny Ole-Einar, sier Arve 
Røste. 

stor utvikling
Å ha en slik ener, kombinert 
med at Anders Besseberg & co. i 
det Internasjonale skiskytter-
forbundet har revolusjonert 
idretten har ført til at skiskyting 
i dag er av de mest populære 
vinteridrettene i Europa.

– Det er denne kombinasjo-
nen av svært gode utøvere som 
Ole Einar, og en idrett som er 
skapt for TV som har gjort den 
så stor. Og den største er uten 
tvil Ole Einar, fordi han har 
vunnet så mye og holdt på så 
lenge, mener Røste.

– Hva med Simostranda etter 
at han gir seg?

– Klubben vil leve videre i 
beste velgående. Den står fjell-
støtt og driver så godt, at det er 
jeg ikke bekymret for. Og kan-
skje en gang, så vil det komme 
opp en ny Ole Einar. Hvem vet. 
Alt ligger i hvert fall til rette for 
at talentene blir tatt vare på, av-
slutter Arve Røste. 

Arve er 
grunnfjellet
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VM-konge: Ole Einar Bjørndalen tok to gull under VM 
i russiske Khanty-Mansijsk i 2003. 

 Foto: ntB scanpix

Flest seire: Ole Einar Bjørndalen servers frukt av 
Bjørn Dæhlie i Holmenkollen i2003. I 2014 passerte 
Bjørndalen Dæhlie og ble tidenes vinterolympier.

Betenkt: Ole Einar Bjørndalen under VM i Oberhof 
i 2004. Da ble det en sølv på stafett og tre individuelle 
bronsemedaljer.               Foto: priVat

Om det går bra i VM 
eller ei, så kommer 
vi til å applaudere 
ham uansett.
Stig Odenrud
stig@bygdeposten.no
952 70 000

Det sier idrettshistoriker Tom 
A. Schanke til Bygdeposten.

– Han har 53 medaljer i OL 
og VM. På andreplass er tys-
ke Ricco Gross med bare 28. 
Han er helt suveren, sier han 
og fortsetter.

– Bjørndalen har dessuten 
8-4-1, mens Bjørn Dæhlie har 
8-4-0, sier han og forventer at 
alle forstår.

Oversatt betyr det at Ole Ei-
nar er tidenes norske vinter-
olympier, men én bronseme-
dalje mer enn selveste Dæhli.

Under Oslo-VM kan statis-
tikken bli enda bedre, med 
fordel Bjørndalen.

to muligheter
Schanke mener sjansene er 
best for medalje på stafett for 
gutta. Han har allerede tatt ut 
Hegle Svendsen og to blad 
Bøe til å gå de andre etappe-
ne.

– Jeg tror ikke normaldis-
tansen (20 km) er noe for ham 
lenger. Sjansene på sprinten 
er mye bedre, og går det bra 
kan jaktstarten også gi god ut-
telling, mener han.

Hvis han skal bruke hjertet, 

vil han heller at Ole Einar tar 
bronse på sprinten enn at Jo-
hannes Thingnes Bøe tar gull.

– Men, jeg deler gjerne ut én 
medalje til hver, sier han og ler.

slutt eller ei
Idrettshistorikeren aner ikke 
om han fortsetter. Han har 
imidlertid noen teorier som 
tilsier at seier og nederlag kan 
ende med samme, men også 
med helt forskjellig utfall.

– Hvis det går bra i Holmen-
kollen nå, kan det være en 
motivasjon til å fortsette. Det 
er jo et VM i Hochfilzen i Øst-
errike allerede neste år.

– Går det heller dårlig, kan 
det også hende han har lyst til 
å reise kjerringa i 2017, fortel-
ler han.

Uansett er det et nytt OL i 
den sørkoreanske byen Pye-
ongchang i 2018.

– Ett år fra eller til spiller 
neppe noen rolle for en mann 
som Bjørndalen, sier Tom A. 
Schanke.

Bør sikte etter en dame
Likevel tar «idrettsprofesso-
ren» Bjørndalens ord om at 
det er slutt etter VM i Oslo på 
alvor. Det er uansett hans sis-
te internasjonale mesterskap 
på norsk jord.

Kanskje han bør sikte inn-
satsen inn på et damebe-
kjentskap. I det livet han har 
levd til nå, har det ikke vært 
enkelt å sette av tid til det, 
sier Schanke.

– Vi applauderer 
ole einar uansett!

den stØrste: Idrettshistoriker Tom A. Schanke er ikke i tvil Ole 
Einar Bjørndalen er den største.  Foto: ntB scanpix

Den tidligere storhopperen fra Vikersund lar seg også imponere.
– Hele karrieren hans er fantastisk. Resultatmessig, måten han 

framstår på, gjennomfører planene og når sine mål er imponerende, 
sier han.

Som så mange andre moinger, håper også Fidjestøl på en ny medalje.
– Det ville vært veldig moro om han tok 

medalje. Det ville vært et verdig punktum. 
Selvsagt kan man ikke bestille, men han har 
overrasket før. Om han klarer det, er det 
imponerende.

Han synes det er vanskelig å uttale seg om 
han legger opp eller ei.

– Det ønsker jeg ikke å si noe om. Han har 
gjort alt han kan. Man kan ikke forlange at han 
fortsetter. Det er en annen sak om han vil det 
selv, mener Fidjestøl.

– Fantastisk karriere

de to Beste: Bjørn Dæhlie (t.v.) og Ole Einar 
Bjørndalen. Foto: ntB scanpix

Norges nest beste vinterolympier gjennom tidene, 
Bjørn Dæhlie, blir ikke det minste overrasket om 
det blir edelt medtall til skiskytterlegenden i Oslo. 

– Jeg tror han tar medaljer, men det hardt, sier 
Dæhlie som mangler én bronsemedalje fra OL for å 
stå likt med Ole Einar.

Legg merke til at han sier medaljer, ikke medalje.
– Det er en utrolig utøver med en utrolig 

innstilling og tålmodighet. Jeg er meget imponert 
over at han fortsatt finner glede i dette livet, 
medgir langrennsesset som la opp i 2001 og blir 50 
år neste år.

Og, om han tror han fortsetter? 
– Ja, når han først har drevet på så lenge, så kan 

han like godt fortsette å få med seg et OL til, sier 
Bjørn Dæhlie og ler.

– En helt utrolig tålmodighet

Mester: Ole 
Gunnar Fidjestøl.
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hjemme: Ole Einar Bjørndalen kom rett fra Nordpolen 
til premieutdeling på Simostranda i mai 2006.

arkivFoto: torunn Bratvold

storeslem: Ole Einar Bjørndalen tok alle trofeene 
i verdenscupen i 2007/2008. Disse fikk han overrakt i 
Holmenkollen 16. mars.                   Foto: ntB scanpix

giFt: Nathalie Santer og Ole Einar Bjørndalen 
fotografert utenfor kirken i Nathalias fødeby Dobbiaco i 
Nord-Italia 27. mai 2006. Foto: ntB scanpix

– Jeg har hatt begravelse for både 
Helga og Hans (foreldrene) og har 
kommet tett på familien. Ole 
Einar har hele tiden tenkt på dem 
som har vært med å gjøre ham 
god, sier Per Arne Dahl.

Han mener Ole Einar var 
skiskytingens VI.

– Han har hele tiden hatt en 
helt spesielt disiplinert livsstil, 
treningsiver og en vilje til å 
forsake mye.

– Vi har alle noe å lære 
disiplinen og gjennomføringsev-
nen hans til å nå et mål. Et sånt 
prosjekt over så mange år 
innebære omkostninger der man 
gir avkall på fritid, venner og 
andre opplevelser.   Det er ikke alt 
gullet og alle premiene som 
glimrer mest rundt Ole Einar hos 
meg.  Det er dedikasjonen han 
viser.

– Sjelden
– Ole Einar må beskrives som 
dedikert, systematisk,  og 
kvalitetsbevisst. En bra oppvekst 
på Simostranda, med et godt 
skiskyttermiljø har gjort han slik, 
sier Johan Kaggestad.

– Jeg sa det allerede da han var 
11 år: «Han der er dømt til å bli 
verdensmester.» Jeg skrev også 
et anbefalingsbrev til Modum 
kommune da familien trengte litt 
økonomisk støtte da Ole Einar 
skulle begynne på Skigymnaset 
på Geilo.

Men det er klart at et slikt liv 
går på bekostning av utfoldelse 
på mange andre arenaer.

– Jeg håper han har en god plan 
for hva han skal bruke tiden på, 
når han en gang slutter. Det tror 
jeg ikke han gjør etter Oslo. Jeg 
tror han fortsatt har lyst til å bli 
enda bedre. 

– Gitt avkall

Gerhard Heiberg (76) var president for organisasjonskomiteen da Ole 
Einar Bjørndalen deltok i sitt første OL på Lillehammer i 1994. 

– Han er helt fantastisk. Jeg har fulgt ham i alle år, og er meget 
imponert over energien, viljen og konsen-
trasjonsevnen han viser. Dessuten er han 
alltid blid og åpen.

Heiberg håper på en ny VM-medalje til 
IOC-kollega Bjørndalen.

– Sett i forhold til alderen kan det nok 
sitte litt lenger inne enn tidligere, sier 
Heiberg.

– Bør Ole Einar fortsette eller gi seg? 
– Jeg synes han bør gi seg. Da gir han seg 

på topp. Alderen treffer også Ole Einar, og 
det er ingen særlig oppside. Heretter er det 
nok heller nedside, sier han.

– Meget imponert
– Han er hele Modums stolthet. 
Ekstremt seriøst, men et slikt liv 
er ikke for alle, sier Mjøndalentre-
ner og moing Vegard Hansen.

– Det er som å leve på en 
knivsegg, og nå han har klart det 
så lenge så er det utrolig impone-
rende. 

– Mitt inntrykk er at han alltid 
legger lista helt på toppen. Jeg 
har mange ganger drømt om å ha 
«11 Bjørndalener» på laget. 

– 95 prosent av det han gjør er 
hardt arbeid på egen hånd. Ole 
Einar et uten tvil en av tidenes 
største idrettsutøvere i Norge. 

– Modums stolthet

– Jeg var ordfører da vi bestemte 
at statuen av han skulle reises på 
Simostranda. Ideen ble unnfanget 
i et intervju med Dagbladet, som 
spurte hvordan vi skulle hedre 
hans fantastiske prestasjoner 
etter et mesterskap og da svarte 
jeg: «Vi får vel få han opp på 
sokkel da», sier Odd Flattum.

Og slik ble det, som kjent.
– Utøveren Ole Einar er jo 

fantastisk. Han har vist en helt egen evne til å utvikle sitt talent og trene 
systematisk for å forfølge sine ambisjoner. Han har også vist at det går 
an å komme fra et lite miljø og bli aller best. Han vokste opp i et flott 
miljø, men han gjorde jobben selv. Han har forstått at du må legge ned 
mye innsats. Det nytter ikke bare å komme på trening for å bli trent.

– Få'n på sokkel

– Jeg har møtt ham noen ganger. En veldig trivelig gutt fra landsbygda 
som har betydd enormt mye for skiskyting. Den fremste av kontinui-
tetsbærerne. Måten han styrer spenningsnivået på standplass er forbil-
ledlig. Karrieren er imponerende, 
mener Nils Arne Eggen.

– Å motivere seg om og om igjen 
når man har holdt på så lenge er det 
få som klarer, for det er flest 
hverdager i skiskyting også. Som 
TV-idrett er jo skiskyting noe av det 
mest spennende. Fantastisk. 

– Og så må du ta med at han er 
oppvokst på gård. Det blir ofte bra 
folk av det.

– En av de fremste

– En særdeles seriøs idrettsmann. Ekstremt flink til å sette seg mål og ta 
konsekvensene av dem. Der er han blant de aller fremste. Dessuten er 

det viktig for Norge at vi har hatt en 
sånn ener, sier Sverre Seeberg.

Han beskriver Bjørndalen som en 
ekte idrettshelt.

– Han har vært med i mange år og 
er en av våre store. I de fleste andre 
nasjoner, setter man kanskje større 
pris på dem som har vært med 
lenge, enn det vi gjør her hjemme. 

– Det mest fenomenalt er å hevde 
seg om og om igjen når det gjelder 
som mest. 

– Viktig for Norge

Kjære Ole Einar!
Du har betydd utrolige idrettsopp- 
levelser og –gleder for meg. Det er 
fantastisk å se instinktet ditt, viljen til å 
vinne, og ikke minst viljen til å stå på.
 
Hvis jeg skal beskrive deg vil jeg bruke 
ord som hardtarbeidende, dedikert, 
disiplinert – med en utrolig glede over 
å nå gode resultater. Du er en stor 
inspirasjon.
 
Jeg vil gjerne takke deg for de 
fantastiske idrettsøyeblikkene du har 
gitt hele det norske skiskytterpubliku-
met gjennom mange år. Og en særlig 
takk for innsatsen de siste årene. Det 
er utrolig mange menn på 40+ som 
virkelig har sett at det også er en 
framtid etter fylte 40! 
 
Lykke til i VM, Ole Einar.

 Erna Solberg
 Statsminister

ioc-kollega: 
Gerhard Heiberg. moing: Vegard Hansen.

«trenerkonge»:  
Nils Arne Eggen

eks-president:  
Sverre Seeberg

«sokkelmaker»:  
Tidligere ordfører Odd Flattum.

ekspert: Johan Kaggestad.

Biskop: Per Arne Dahl
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fra kutoppen: Bjørndalen og daværende 
ordfører Terje Bråthen marsjerer mot Ole Einars plass.
 arkivfoto

syk: Ole Einar Bjørndalen så fram til å konkurrere i 
NM hjemme på Simostranda i 2009, men må fortelle 
pressen at han er syk og må stå over. arkivfoto

avduking: Ordføreren avduker statuen, mens Ole 
Einar Bjørndalen bivåner det hele i 2008. arkivfoto

Ole Einar Bjørndalen 
er den mest seriøse 
og grundige idretts-
mann Jon Herwig 
Carlsen har sett.
Boel Kristin støvern
bks@bygdeposten.no
416 91 725

Få har vel skreket seg hes så man-
ge ganger over Bjørndalens brag-
der som Jon Herwig Carlsen.

Fra kommentatorbua til NRK 
har TV-personligheten fulgt Ole 
Einar Bjørndalen i alle store 
mesterskap fram til Carlsen 
pensjonerte seg i 2013. Når 
Bjørndalen med kaldt blod 
prikket inn den ene fulltreffe-
ren etter den andre, eller når 
han bommet stygt bare for å 
hente inn det tapte i sporet, var 
det Jon Herwig Carlsens stem-
me som brakte sitrende spen-

ning og ektefølt begeistring inn 
i stua til hundretusenvis av nor-
ske hjem.

– Når forsto du hva som bodde 
i Bjørndalen?

– Det første tegnet fikk vi da 
han ble juniorverdensmester i 
1993. Vi hadde ikke sending 
derfra, men vi la merke til ham. 
I 1996 tok han sin første ver-
denscupseier, og siden har det 
bare ballet på seg. 

to store bragder
De gylne Bjørndalen-stundene 
har vært mange. Likevel synes 
han det er lett å peke ut et par 
bragder som skiller seg ut.

– Den ene var under OL i Na-
gano i 1998. Da ledet han klart 
på 10 kilometer sprint, men lø-
pet ble avlyst på grunn av tåke. 
Dagen etter ble han olympisk 
mester da de gikk distansen om 
igjen. Det er en kjempepresta-

sjon å bygge seg opp igjen på 
den måten. Den andre presta-
sjonen som står som en påle i 
skihistorien, er OL i Salt Lake 
City i 2002.

– Der vant han alt som var. 
Alle de fire gullmedaljene. Den 
rekka er helt utrolig.

går sine egne veier
– Hva skiller Ole Einar fra andre?

– Han er svært grundig, og 
han har alltid gått litt sine egne 
veier, for eksempel med den 
nye bussen sin. Men skal du nå 
toppen – enten det er på 
idrettsarenaen eller i forret-
ningslivet – må du være su-
peregoist. Ellers går det ikke.

Samtidig synes han at ski-
skytteren har vært fin å samar-
beide med.

– Han stiller alltid opp på in-
tervjuer.

Ganske betegnende for 

Bjørndalens lynne, er at Jon 
Herwig Carlsen ikke kan huske 
noen episoder der det har glip-
pet for skiskytteren.

– Har han noen gang forsovet 
seg til renn, glemt utstyret sitt el-
ler tullet seg bort på annen måte?

– Jeg kan ikke huske noe slikt. 
Han har alltid stålkontroll.

– Hvordan vil du beskrive ham?
– Med tre ord: Seriøs, ujålete 

og grundig. Han er den mest se-
riøse og grundige idrettsmann 
jeg har sett. Han kommer jo 
også fra en jordnær familie, og 
det har preget ham.

Bedt i bryllupet
Selv om Carlsen sier han ikke 

kjenner Bjørndalen så godt pri-
vat, var han invitert til bryllupet 
da Bjørndalen giftet seg med 
Nathalie Santer i Toblach i Italia. 

Der feiret han blant annet 
sammen med mange av Bjørn-
dalens lagkamerater. 

Men det er likevel i profesjonell 
sammenheng han har hatt de 
største Bjørndalen-opplevelsene.

Limerick fra Carlsen
– Det er jo alltid veldig mye mor-
sommere på jobb når en nord-
mann vinner. Han har gledet 
meg og andre mye opp gjennom 
tidene, sier Carlsen, og spør:
– Har dere plass til en limerick?
– Fyr løs!

Jon Herwig Carlsen om Ole Einar:

– alltid stålkontroll
hedret: Jon Herwig Carlsen (t.v.) sammen med Ole Einar Bjørndalen og kommentatormakker Kjell Kristian Rike. Bildet er fra «Idrettsgalla 2002» på Hamar OL-amfi. Bjørndalen 
overrekkes en av tre priser han vant. foto: ntB sCanpix

En fantastisk og flott karriere
er nå slutt, jeg kan kun si dessverre.

Gang på gang imponerte
over det du presterte,

vi fulgte deg, Ole, med ære.
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gir tilBake: Ole Einar Bjørndalen og kona Nathalie Santer på 
skiskytterstadion på Simostranda for å overrekke nye gevær i gave til 
skiskyttergruppa. arkivfoto

Året var 1991. Det skulle være 
et langrenn på Geilo og den 
eldste datteren skulle være 
med. Det var jo veldig praktisk 
å lage en skikrets der man 
måtte overnatte for å kunne 
delta på kretsrenn, men slik 
var det nå blitt.

Jeg var der også for avisa 
Fremtiden som var svært så 
oppegående den gangen. Ole 
Einar Bjørndalen visste jeg 
selvsagt godt om, han hadde 
blitt norgesmester i langrenn 
for junior året før. På Geilo 
møtte jeg han for første gang. 
Selvsagt vant han sin klasse i 
langrennet på en suveren 
måte.

«skøytetrikot»
Men det jeg husker best var 
den merkelige skidressen han 
gikk i. Et firma i Krokstadelva 
drev med sportskonfeksjon på 
den tiden, LIFA. Ole Einar had-
de noen bekjentskaper som 
ordnet en utstyrsavtale.

Skidressen var en slags 
skøytedrakt med hette, slik 
skøyteløpere hadde brukt helt 
siden østerrikeren Krienbüel 
hadde lansert den til en viss 
humring en del år før.

Skidressen var ærlig talt ut-
søkt stygg. Noen slager ble det 
da heller ikke, med skøyte-
drakt i skiløypa. Men jeg fikk i 
hvert fall en hyggelig prat med 
gutten fra Simostranda og 
noen bilder.

Ble syk
Et par år etter var det junior-
NM i skiskyting på Liatoppen i 
Ål. Nå dominerte Ole Einar, og 
var tatt under forbundets vin-
ger. Samme år, 1993 ble han 
tredobbelt juniorverdensmes-
ter i Ruhpolding. Fremdeles 
var det få som brydde seg om 
Bjørndalen. Jeg tok en tur opp 
til Kutoppen for første gang, 
og kom til et ganske særpreget 
hjem der mor Helga var den 
selvfølgelige autoriteten. 
Ektemannen Hans spilte an-
drefiolin.

Jeg hadde hørt at Ole Einar 
behersket det å gå på line. Det 
fikk jeg han til å gjøre, på et tau 
spent opp fra flaggstanga til et 
epletre. Det måtte skje bar-
beint og resultatet var at han 

ble forkjølet og ikke fikk delta i 
senior-NM, noe som var pla-
nen.

1994 mot alle odds
Det ble vel trukket på smile-
båndet over hans OL-planer 
mot 1994 og Lillehammer. 
Men han kvalifiserte seg for et 
lag som slet. OL- 1994 ble en fi-
asko for norske skiskyttere. Få 
brydde seg om dem. Så dårlige 
var de.

Året etter – vi skriver 1995 – 
var skiskytterne tilbake på Bir-
kebeineren Skistadion. Et få-
tallig pressekorps, blant dem 
jeg, var vitne til Ole Einars før-
ste WC-seier. Vitals sponsor-
sjef, Jacob Lund, gikk amok i 
mixed-zone. Lund hadde hatt 
klippetro på skiskytterne, og 
Ole Einar i særdeleshet. Nå 
fikk han uttelling.

Resten av historien kjenner 
vi.

Betyr alt
Om du spør meg hva Ole Einar 
Bjørndalen har betydd for ski-
skyting, så kan det sammen-
fattes i tre bokstaver: ALT!

Skiskyting var ingen stor 
idrett. Det er TV og interessen i 

Tyskland som har skapt den. 
Ole Einar Bjørndalen var profi-
len denne idretten sårt treng-
te. Vi som opplevde denne 
idretten før han slo gjennom, 
kan si alt om det.

Som langrennsmann har jeg 
savnet bare én ting, at han al-
dri gikk femmila i Kollen. 
Rundt Salt Lake- OL var han en 
av verdens beste langrenns- 
løpere, det viste han da han 
var en av dem som kom nær-
mest jukseren Johann Müh-
legg på tremila. Svensken Per 
Elofsson brant seg på det og 
ble tvunget til å legge opp.

Ole Einar legger opp nå, i 
2016. Eller gjør han det?

Hans L. Werp

skråBlikk:

– Jeg husker en 
merkelig skidress

stygg drakt: Her har Ole Einar Bjørndalen trukket hetta ned 
fra hodet. Hans L. Werp mener den skøytetrikot-lignende drakta var 
stygg, selv på den tid. arkivfoto
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ros: Jacob Lund trekker fram sympatisk oppptreden som en av flere 
avgjørende egenskaper.    Foto: ntB sCAnpIX

Ole Einar Bjørndalen skal 
være god for 70 millioner 
kroner.
Stig Odenrud
stig@bygdeposten.no
952 70 000

Tallene er ikke bekreftet, men 
Nettavisen gjorde en bereg-
ning på hvor stor «pengebin-
gen» var i 2012. 

Helt siden det virkelige gjen-

nombruddet i 1998, da han tok 
sitt første OL-gull, har Ole Ei-
nar Bjørndalen også blitt et yn-
det sponsorobjekt.

Etter det NA24 erfarer, skal 
Ole Einar Bjørndalen i gjen-
nomsnitt hatt en inntekt på 
5–6 millioner i året siden 1998.

På grunn av bonuser fra 
sponsorer skal skiskytterle-
genden ha tjent mellom 
60.000 og 90.000 på hver ver-

denscupseier. I tillegg kom-
mer mindre bonuser fra an-
dre- og tredjeplasser.

– Han er utrolig sympatisk, 
er ikke noen medieshow-
mann, han er ikke noen klovn, 
og kjent for å ha orden i hodet, 
slik at sponsoratene ikke blir 
støyende, sier tidligere 
sponsorsjef i DnB Jacob Lund 
til NA24, og trekker også fram 
Bjørndalens arbeidsmoral.

god for minst 70 millioner

VeKKet oppsIKt: Det var på Sjusjøen i fjor høst det rullende 
treningsstudioet ble vist fram første gang.  Foto: ntB sCAnpIX

Et av verdens beste og 
største sykkellag vil 
kopiere Ole Einars tre-
ningstrailer.
Stig Odenrud
stig@bygdeposten.no
952 70 000

– Den er rett og slett briljant, og 
vi vil be med oss Ole på en tre-
ningssamling, sier Sir Dave 
Brailsford om Ole Einar Bjørn-
dalens rullende treningssenter 
til NRK.

Briten, som er adlet, legger 
også vekt på at de ikke kan klare 
å komme på de beste ideene 
selv alltid.

I tillegg til skiskytterens rul-
lende vidunder vil også Team 
Sky se nærmere på hvilke tre-
ningsmetoder og -regime ek-
spressen fra Simostranda har 
lagt til grunn for sin suksess.

– En ting er å ha selve ideen. 
Det er noe helt annet å klare å 
gjennomføre den. Det er det 
bare et fåtall mennesker som 
klarer, sier Sir Dave.

– Veldig hyggelig. Vi får se om 
det kan bli en tur til våren, sier 
Bjørndalen til nrk.no.

Før OL i Sotsji flyttet Bjørnda-
len inn i en bobil. Det var ikke 
godt nok, og derfor bygde han 
sin egen treningstrailer.

team sky: 
– I just love it! FAmIlIe: Søstrene Audhild Hunstad og Lisbeth 

Bakken var tilskuere under VM i skiskyting i 
Ruhpolding. Her møter de broren som har fått gullet 
fra mix-stafetten. ArKIVFoto: torUnn BrAtVold

nye medAljer: Ole Einar Bjørndalen 
vant stafettgull og sølv på 20 km under OL i 
Vancouver i 2010. Foto: ntB sCAnpIX

KompIser og KonKUrrenter: 
Ole Einar Bjørndalen sammen med Emil Hegle 
Svendsen og Tarjei Bø. Foto: ntB sCAnpIX

BrUdd: Etter å ha vært gift i seks år går Nathalie 
Sander og Ole Einar Bjørndalen fra hverandre høsten 
2012. Foto: ntB sCAnpIX

hVA sKjer?: Hva kan Ole Einar Bjørndalen få til 
under VM i Holmenkollen og vil han legge opp etter 
denne sesongen?

æreFUllt oppdrAg: Ole Einar 
Bjørndalen bærer det norske flagget 
under avslutningen av OL i Sotsji i 2014 og 
presenteres samtidig som medlem i IOC. 
 Foto: ntB sCAnpIX

?
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KAPELLSKOGEN

VM-HAUGEN

LILLE VM-
HAUGEN

HOLMEN-
KOLLEN
KAPELL

100 meter

MIDTSTU-
BAKKEN

SKISTADION

MÅL

STANDPLASS/
SKYTING

STRAFFE-
RUNDE

SKIMUSEET

HV-LEIR

KOLLEN-
STUA

SKIFORENINGENS 
HUSMOT OSLO 

SENTRUM/T-BANE

HOLMENKOLL-
BAKKEN

SERVICE-
BYGG

HOLMENKOLLVEIEN

KONGEVEIEN

HOLMEKNOLLVEIEN

HOLMENKOLLVEIEN

VIP-TELT

SMØREBU

PEISESTUA

GLASSVEGG

SKITEST

OPPVARMINGS-
LØYPER

    Kapellskogen (30m²), plassert på peisestuesiden 

Storskjermer

Familiecamp

Tribuner

Publikumsområder

Førstehjelp

Matservering

Handicap-parkering

    Kapellskogen (30m²), provisorisk tribune over Kongeveien
3 Tribune syd (90m²), på ende av provisorisk tribune

VM-knollen (15m²), på taket av nye arrangements-hus
5 VM-haugen (18m²), på den andre siden av Holmenkollveien

Tribune nord (90m²), på enden av provisorisk tribune syd  
7 VM-haugen (15m²), på vei over VM-haugen

HOVED-
INNGANG

VIP-
INNGANG

START

NORD

HOLMENKOLLEN
NASJONALANLEGG

En 17 millimeter tykk vegg i skuddsikkert 
glass skiller skiskytterne og finkalibret 

ammunisjon i Holmenkollens skiskytteran-
legg. 10 meter over blinkene, på en 

jordvoll, vil en 120 m lang, 1,7 m høy, 
trelags glassvegg, beskytte løpere mot 

streifskudd mens konkurrentene står nede 
på bakken og fyrer løs. 

HOLMENKOLLEN 
PARK HOTEL

Kartet viser hele 
løypenettet som 
skal brukes, de 
ulike øvelsene 
har forskjellige 
løypetraseer.

Etter at siste skyting er unnagjort på 
standplass, vil løperne gå ut på sisterunden 
før de kommer inn igjen på stadion - og 
passere bak blinkene.

INNGANG

Ammunisjon (.22 Long Rifle) Blink
215-260 mm155 mm

15
5-

16
0 

m
m

Program dag for dag

Skuddsikkert

Sekundene som teller
STANDPLASS: Her må alt stemme, ellers er du ute av leken.

Fra en time til senest 
15 minutter før start, 
skyter løperne seg inn 
på blinkene.

I dag bruker samtlige utøvere Polar- (norsk fra 
Nammo), eller Eley-kuler (britisk). Om løperne må 
benytte ekstraskudd, (i stafett), kan det koste 
laget mye tid og plasseringer.

BLINKENE I 
NATURLIG 
STØRRELSE

1130-1350 mm

Lengde: 25 mm

Diameter:
5,69 mm

Maks.vekt: 2,75 g 15 mm Kule: Bly

Stående blink har en
diameter på 11,5 cm

Blinken på 
liggende har
en diameter 

på 4,5 cm
Det er tillatt å bygge opp 
forskjeftet til 120 mm 
høyde fra midten av løpet.

Kinnstøtte

Justeringsskrue 
(horisontalt)Justeringsskrue 

(vertikalt)

Baksikte FramsikteFem magasiner, hvert 
med fem skudd

Her settes ekstraskudd 
(brukes i stafett)

SPESIALLAGET STOKK: Stein 
Erik Bredvold (70) fra Åsnes i 
Hedmark har spesiallaget de 
fleste av eliteløpernes stokker 
(kolber). Stokken er oftest laget 
i valnøtt og koster ca. 9000 
kroner.

Kaliber: 22 LR
(Long Rifle)

Gevær:  

Ett knepp kan skille mellom suksess og fiasko

Klaffen er det eneste del av våpenet 
utøveren nå får berøre før de kommer inn på 
standplassmatta. Tidligere har løperne tatt ut 

magasinet på vei inn på matta.

Avtrekksvekten må 
være minimum 
500 gram.

Total lengde: 99,5 cm
Vekt: Minimum 3,5 kg uten ammunisjon

Lengde løp: 550 mm

Magasin

Avtrekker

Ladearm

For å kompensere for vind på standplass kan løperne 
justere siktet. Ett knepp på skruen betyr en justering 
av treffpunktet med 3 mm opp, ned eller til siden.

Se mer info under

Venstre tommel 
under avtrekker-
bøylen

skyter fem skudd med 
ladegrep mellom 
hvert skudd

Venstre arm ut av 
bæreselen

Tar opp staver 
og går ut av 
skyte-
matta

Legger på 
klaffen

Ta av klaffen

Høyre arm inn under 
bæreselen og legger 
våpenet på ryggen

Legger venstre arm 
under bæreselen

Legger venstre hånd 
under skulderstropp 
på bæreselen

Venstre arm 
under skulder-
stropp

Samle ski-
stavene i 
høyre hånd

Først når 
begge skiene 
er på matta 
får man ta 
fram våpenet.

Legger ski-
stavene ned 
på skytematta

Griper løpet med 
høyre hånd

Holder våpen med 
venstre hånd, ta ut 
magasin fra stokken

Setter inn magasin i 
våpen

Tar ladegrep

NB Utøverne kan få 
tips om endring i 
vinden av støtte-
apparatet ute i 
løypa, men ikke 
på standplass.

Justerer eventuelt siktet, 
ser mot blinken

Sikter mot blinken, 
fryser pusten...

De raskeste skytterne bruker bare 
18-20  sekunder på fem skudd!

Ser mot 
blinken, 
observerer 
vind

Tyngdefordeling
Noe mer tyngde på venstre bein for å få venstre hofte høyere.
Tyngden fordelt på hele fotsålen, viktig å stå i balanse for ikke å tippe forover.

Venstre albue rett 
under våpenet.

Vimpel roterer fritt

Markører for
å skille stand-
plassene.

Maskot:
VM-maskoten 
heter Blink

Ca tre knepps vind

Jordspyd

Avstanden 
til blinken 

er 50 meter.

Favorittplasser
Skive 1 til 6 og de seks siste 

regnes for å være bedre enn de 
midten, fordi de er mer utsatt 

for vind. Skivene fordeles etter 
stillingen i v-cupen. Beste 

plassering gir skive 1. 

Lengden skal være minimum skiløperens høyde, minus 4 cm. Bredden må være minimum 40 mm 
under bindingen. Vekten av et par ski må minst være 750 gram uten bindinger.

Stavlengden kan ikke overstige 
løperens kroppshøyde.

(NB Det er ikke tillatt med siktemid-
del som har forstørrende effekt)

Vindvimpel
Skal være av silke 
eller kunstsilke 
Bredde: 10 cm
Lengde: 40 cm
Vekt: 5 gram

Dårlig sikt/tåke
Skytterne øker 
størrelsen på 
hullkornet i siktet.

Knepp eller holding?
De flest skytterne knepper siktet i posisjon  
for å kompensere mot sidevind. Ole Einar 

Bjørndalen er en av få skyttere som kan 
«holde opp» mot vinden. Han justerer 
m.a.o. for vinden ved å flytte kroppen 

noen millimeter.

Skytematte
Lengde: 200 cm
Bredde: 150 cm

Puls  
I krevende løyper har 
løperne en puls på ca 
190-195 slag i minuttet 
når de ankommer 
standplass. Når skytingen 
starter faller pulsen 
normalt 20 slag. Undersø-
kelser viser at de fleste 
utøverne er nede på en 
puls omkring 140 slag i 
minuttet når skytingen 
er avsluttet.

I årets VM i Kollen har 
løperne nedoverbakke 
inn mot standplass og 
derfor vil maks-
pulsen være lavere 
og gå raskerere ned.

Slik ser det
ut for de
som skyter

TORSDAG 3. MARS
KL 15.30: Blandet stafett

LØRDAG 5. MARS
KL 11.30: 10 km sprint menn

KL 14.30: 7,5 km sprint kvinner
SØNDAG 6. MARS

KL 13.30: 12,5 km jaktstart menn
KL 15.45: 10 km jakstart kvinner

ONSDAG 9. MARS
KL 15.30: 15 km kvinner

TORSDAG 10. MARS
KL 15.30: 20 km menn

FREDAG 11. MARS
KL 15.30: Stafett kvinner

LØRDAG 12. MARS
KL 15.30: Stafett menn

SØNDAG 13. MARS
KL 13.00: 12,5 km kvinner

KL 16.00: 15 km menn

KILDER: NTB/Per Arne Botnan, utviklingssjef Skiskytterforbundet/www.oslo2016.no/Lars Håkonsen/aftenposten/wikipedia/http://realbiathlon.sportsontheweb.net 

FOTO: 
NTB scanpix

Skiene

Skiskytingens historie Ole Einars gull, ballonger og VM-historikk
Skiskyting har røtter helt tilbake til 
norske skisoldater på 1700-tallet.
VM i skiskyting ble første gang arrangert 
i 1958 i Saalfelden i Østerrike. Det ble 
arrangert en individuell øvelse på 20 
km normaldistanse, samt en uoffisiell 
stafett. Først i 1984 fikk kvinnene sitt 
eget VM, mens det fra 1989 ble 

arrangert verdensmesterskap for 
begge kjønn.
I begynnelsen ble det benyttet grov-
kaliber-gevær og utøveren sto på 
150 meters avstand til blinkene.  
I 1978 ble geværet byttet ut til fin-
kaliber-rifle, og avstanden til 
blinkene ble redusert til 50 meter.

Det er Norge som er den mest-
vinnende nasjonen gjennom 
tidene, med 175 VM-medaljer 
(62 gull, 58 sølv og 55 bronse).
Ole Einar Bjørndalen har vunnet 
flest VM-medaljer, 40 totalt. 19 
gull, 12 sølv og 9 bronse

● I OL i Salt Lake City 2002 vant Ole 
Einar Bjørndalen gullmedalje i alle 
fire skiskytteøvelsene.

● Lars Berger er den eneste 
skiskytteren som har vunnet VM-gull i 
langrenn. Dette var under 15 km fri i 
VM i Sapporo 10. mars i 2007.

● På 1960-tallet ble ballonger brukt 
som blink i skiskyting. Metallselvanvi-
ser ble først introdusert i OL i Lake 
Placid 1980.
● Dersom en skiskytter blir tatt igjen 
med en runde på en fellesstart, blir 
vedkommende disket og tatt ut av 
konkurransen.

● Ole Einar Bjørndalen er tidenes 
nest mestvinnendevintersports-
utøver, med 94 enkeltseirer i 
verdenscupen i tillegg til én verdens-
cupseier i langrenn.
● Utgangshastigheten på ett skudd 
er ca 300 m/s, litt varierende ut i fra 
hvilken ammunisjon man bruker.

● VM på norsk jord
Norge har vært arrangør for VM i 
skiskyting flere ganger tidligere. Først 
i Elverum (1965), deretter i Vingrom i 
1977, etterfulgt av to mesterskap i 
Holmenkollen (1986 og 2000). 
Holmenkollen arrangerte også VM i 
1990 og 1999, den gang tatt over fra 

henholdsvis Minsk og Konthilahti. 
● Under damestafetten i OL på 
Lillehammer i 1994, vant det russiske 
laget med en margin på hele 3 
minutter og 57 sekunder. Den 
største seiersmarginen som et 
stafettlag har vunnet med under en 
OL-konkurranse noensinne.

Sekunder

Hastighet i langrennssporet (gjennomsnitt 2015/16 i km/t) Raskest i sek. Liggende Stående På standplass Beste skytter  (gjennomsnitt 2015/16 i treffprosent)

27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0

DOLL
EBERHARD

GARANICHEV
T. BØE

FOURCADE

E. H. Svendsen: 27,28 (8),
J. Bøe: 27,26 (9),
O. E. Bjørndalen: 26,80 (19).

Andre norske (ranking):

Andre norske (rangering): T. Bøe 86,5 (15), L.H. BIrkeland 85,91 
(20), E. Bjøntegård 84,33 (30), H. L. Lund 83,1 (33), J. Bøe 83,02 
(35), A. Os 81,55 (42), O. E. Bjørndalen 81,45 (43). 
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SVENDSEN
SCHEMPP
F. MAILLET

88,45
88,42
88,00
87,71
87,54
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10.

Andre (rangert etter gjennomsnittstid på skytingen):  
L.H. Birkeland (10), O. E. Bjørndalen (23), A. Os (25), M. 
Fourcade (26), J. Bøe (27), T. Bøe (56).
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hva skjer?: 
Hva kan Ole Einar 
Bjørndalen få til under 
VM i Holmenkollen og 
vil han legge opp etter 
denne sesongen??

1
2

4

6

1

2    

3

4

5

6

7

KAPELLSKOGEN

VM-HAUGEN

LILLE VM-
HAUGEN

HOLMEN-
KOLLEN
KAPELL

100 meter

MIDTSTU-
BAKKEN

SKISTADION

MÅL

STANDPLASS/
SKYTING

STRAFFE-
RUNDE

SKIMUSEET

HV-LEIR

KOLLEN-
STUA

SKIFORENINGENS 
HUSMOT OSLO 

SENTRUM/T-BANE

HOLMENKOLL-
BAKKEN

SERVICE-
BYGG

HOLMENKOLLVEIEN

KONGEVEIEN

HOLMEKNOLLVEIEN

HOLMENKOLLVEIEN

VIP-TELT

SMØREBU

PEISESTUA

GLASSVEGG

SKITEST

OPPVARMINGS-
LØYPER

    Kapellskogen (30m²), plassert på peisestuesiden 

Storskjermer

Familiecamp

Tribuner

Publikumsområder

Førstehjelp

Matservering

Handicap-parkering

    Kapellskogen (30m²), provisorisk tribune over Kongeveien
3 Tribune syd (90m²), på ende av provisorisk tribune

VM-knollen (15m²), på taket av nye arrangements-hus
5 VM-haugen (18m²), på den andre siden av Holmenkollveien

Tribune nord (90m²), på enden av provisorisk tribune syd  
7 VM-haugen (15m²), på vei over VM-haugen

HOVED-
INNGANG

VIP-
INNGANG

START

NORD

HOLMENKOLLEN
NASJONALANLEGG

En 17 millimeter tykk vegg i skuddsikkert 
glass skiller skiskytterne og finkalibret 

ammunisjon i Holmenkollens skiskytteran-
legg. 10 meter over blinkene, på en 

jordvoll, vil en 120 m lang, 1,7 m høy, 
trelags glassvegg, beskytte løpere mot 

streifskudd mens konkurrentene står nede 
på bakken og fyrer løs. 

HOLMENKOLLEN 
PARK HOTEL

Kartet viser hele 
løypenettet som 
skal brukes, de 
ulike øvelsene 
har forskjellige 
løypetraseer.

Etter at siste skyting er unnagjort på 
standplass, vil løperne gå ut på sisterunden 
før de kommer inn igjen på stadion - og 
passere bak blinkene.

INNGANG

Ammunisjon (.22 Long Rifle) Blink
215-260 mm155 mm

15
5-

16
0 

m
m

Program dag for dag

Skuddsikkert

Sekundene som teller
STANDPLASS: Her må alt stemme, ellers er du ute av leken.

Fra en time til senest 
15 minutter før start, 
skyter løperne seg inn 
på blinkene.

I dag bruker samtlige utøvere Polar- (norsk fra 
Nammo), eller Eley-kuler (britisk). Om løperne må 
benytte ekstraskudd, (i stafett), kan det koste 
laget mye tid og plasseringer.

BLINKENE I 
NATURLIG 
STØRRELSE

1130-1350 mm

Lengde: 25 mm

Diameter:
5,69 mm

Maks.vekt: 2,75 g 15 mm Kule: Bly

Stående blink har en
diameter på 11,5 cm

Blinken på 
liggende har
en diameter 

på 4,5 cm
Det er tillatt å bygge opp 
forskjeftet til 120 mm 
høyde fra midten av løpet.

Kinnstøtte

Justeringsskrue 
(horisontalt)Justeringsskrue 

(vertikalt)

Baksikte FramsikteFem magasiner, hvert 
med fem skudd

Her settes ekstraskudd 
(brukes i stafett)

SPESIALLAGET STOKK: Stein 
Erik Bredvold (70) fra Åsnes i 
Hedmark har spesiallaget de 
fleste av eliteløpernes stokker 
(kolber). Stokken er oftest laget 
i valnøtt og koster ca. 9000 
kroner.

Kaliber: 22 LR
(Long Rifle)

Gevær:  

Ett knepp kan skille mellom suksess og fiasko

Klaffen er det eneste del av våpenet 
utøveren nå får berøre før de kommer inn på 
standplassmatta. Tidligere har løperne tatt ut 

magasinet på vei inn på matta.

Avtrekksvekten må 
være minimum 
500 gram.

Total lengde: 99,5 cm
Vekt: Minimum 3,5 kg uten ammunisjon

Lengde løp: 550 mm

Magasin

Avtrekker

Ladearm

For å kompensere for vind på standplass kan løperne 
justere siktet. Ett knepp på skruen betyr en justering 
av treffpunktet med 3 mm opp, ned eller til siden.

Se mer info under

Venstre tommel 
under avtrekker-
bøylen

skyter fem skudd med 
ladegrep mellom 
hvert skudd

Venstre arm ut av 
bæreselen

Tar opp staver 
og går ut av 
skyte-
matta

Legger på 
klaffen

Ta av klaffen

Høyre arm inn under 
bæreselen og legger 
våpenet på ryggen

Legger venstre arm 
under bæreselen

Legger venstre hånd 
under skulderstropp 
på bæreselen

Venstre arm 
under skulder-
stropp

Samle ski-
stavene i 
høyre hånd

Først når 
begge skiene 
er på matta 
får man ta 
fram våpenet.

Legger ski-
stavene ned 
på skytematta

Griper løpet med 
høyre hånd

Holder våpen med 
venstre hånd, ta ut 
magasin fra stokken

Setter inn magasin i 
våpen

Tar ladegrep

NB Utøverne kan få 
tips om endring i 
vinden av støtte-
apparatet ute i 
løypa, men ikke 
på standplass.

Justerer eventuelt siktet, 
ser mot blinken

Sikter mot blinken, 
fryser pusten...

De raskeste skytterne bruker bare 
18-20  sekunder på fem skudd!

Ser mot 
blinken, 
observerer 
vind

Tyngdefordeling
Noe mer tyngde på venstre bein for å få venstre hofte høyere.
Tyngden fordelt på hele fotsålen, viktig å stå i balanse for ikke å tippe forover.

Venstre albue rett 
under våpenet.

Vimpel roterer fritt

Markører for
å skille stand-
plassene.

Maskot:
VM-maskoten 
heter Blink

Ca tre knepps vind

Jordspyd

Avstanden 
til blinken 

er 50 meter.

Favorittplasser
Skive 1 til 6 og de seks siste 

regnes for å være bedre enn de 
midten, fordi de er mer utsatt 

for vind. Skivene fordeles etter 
stillingen i v-cupen. Beste 

plassering gir skive 1. 

Lengden skal være minimum skiløperens høyde, minus 4 cm. Bredden må være minimum 40 mm 
under bindingen. Vekten av et par ski må minst være 750 gram uten bindinger.

Stavlengden kan ikke overstige 
løperens kroppshøyde.

(NB Det er ikke tillatt med siktemid-
del som har forstørrende effekt)

Vindvimpel
Skal være av silke 
eller kunstsilke 
Bredde: 10 cm
Lengde: 40 cm
Vekt: 5 gram

Dårlig sikt/tåke
Skytterne øker 
størrelsen på 
hullkornet i siktet.

Knepp eller holding?
De flest skytterne knepper siktet i posisjon  
for å kompensere mot sidevind. Ole Einar 

Bjørndalen er en av få skyttere som kan 
«holde opp» mot vinden. Han justerer 
m.a.o. for vinden ved å flytte kroppen 

noen millimeter.

Skytematte
Lengde: 200 cm
Bredde: 150 cm

Puls  
I krevende løyper har 
løperne en puls på ca 
190-195 slag i minuttet 
når de ankommer 
standplass. Når skytingen 
starter faller pulsen 
normalt 20 slag. Undersø-
kelser viser at de fleste 
utøverne er nede på en 
puls omkring 140 slag i 
minuttet når skytingen 
er avsluttet.

I årets VM i Kollen har 
løperne nedoverbakke 
inn mot standplass og 
derfor vil maks-
pulsen være lavere 
og gå raskerere ned.

Slik ser det
ut for de
som skyter

TORSDAG 3. MARS
KL 15.30: Blandet stafett

LØRDAG 5. MARS
KL 11.30: 10 km sprint menn

KL 14.30: 7,5 km sprint kvinner
SØNDAG 6. MARS

KL 13.30: 12,5 km jaktstart menn
KL 15.45: 10 km jakstart kvinner

ONSDAG 9. MARS
KL 15.30: 15 km kvinner

TORSDAG 10. MARS
KL 15.30: 20 km menn

FREDAG 11. MARS
KL 15.30: Stafett kvinner

LØRDAG 12. MARS
KL 15.30: Stafett menn

SØNDAG 13. MARS
KL 13.00: 12,5 km kvinner

KL 16.00: 15 km menn

KILDER: NTB/Per Arne Botnan, utviklingssjef Skiskytterforbundet/www.oslo2016.no/Lars Håkonsen/aftenposten/wikipedia/http://realbiathlon.sportsontheweb.net 

FOTO: 
NTB scanpix

Skiene

Skiskytingens historie Ole Einars gull, ballonger og VM-historikk
Skiskyting har røtter helt tilbake til 
norske skisoldater på 1700-tallet.
VM i skiskyting ble første gang arrangert 
i 1958 i Saalfelden i Østerrike. Det ble 
arrangert en individuell øvelse på 20 
km normaldistanse, samt en uoffisiell 
stafett. Først i 1984 fikk kvinnene sitt 
eget VM, mens det fra 1989 ble 

arrangert verdensmesterskap for 
begge kjønn.
I begynnelsen ble det benyttet grov-
kaliber-gevær og utøveren sto på 
150 meters avstand til blinkene.  
I 1978 ble geværet byttet ut til fin-
kaliber-rifle, og avstanden til 
blinkene ble redusert til 50 meter.

Det er Norge som er den mest-
vinnende nasjonen gjennom 
tidene, med 175 VM-medaljer 
(62 gull, 58 sølv og 55 bronse).
Ole Einar Bjørndalen har vunnet 
flest VM-medaljer, 40 totalt. 19 
gull, 12 sølv og 9 bronse

● I OL i Salt Lake City 2002 vant Ole 
Einar Bjørndalen gullmedalje i alle 
fire skiskytteøvelsene.

● Lars Berger er den eneste 
skiskytteren som har vunnet VM-gull i 
langrenn. Dette var under 15 km fri i 
VM i Sapporo 10. mars i 2007.

● På 1960-tallet ble ballonger brukt 
som blink i skiskyting. Metallselvanvi-
ser ble først introdusert i OL i Lake 
Placid 1980.
● Dersom en skiskytter blir tatt igjen 
med en runde på en fellesstart, blir 
vedkommende disket og tatt ut av 
konkurransen.

● Ole Einar Bjørndalen er tidenes 
nest mestvinnendevintersports-
utøver, med 94 enkeltseirer i 
verdenscupen i tillegg til én verdens-
cupseier i langrenn.
● Utgangshastigheten på ett skudd 
er ca 300 m/s, litt varierende ut i fra 
hvilken ammunisjon man bruker.

● VM på norsk jord
Norge har vært arrangør for VM i 
skiskyting flere ganger tidligere. Først 
i Elverum (1965), deretter i Vingrom i 
1977, etterfulgt av to mesterskap i 
Holmenkollen (1986 og 2000). 
Holmenkollen arrangerte også VM i 
1990 og 1999, den gang tatt over fra 

henholdsvis Minsk og Konthilahti. 
● Under damestafetten i OL på 
Lillehammer i 1994, vant det russiske 
laget med en margin på hele 3 
minutter og 57 sekunder. Den 
største seiersmarginen som et 
stafettlag har vunnet med under en 
OL-konkurranse noensinne.

Sekunder

Hastighet i langrennssporet (gjennomsnitt 2015/16 i km/t) Raskest i sek. Liggende Stående På standplass Beste skytter  (gjennomsnitt 2015/16 i treffprosent)

27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0

DOLL
EBERHARD

GARANICHEV
T. BØE

FOURCADE

E. H. Svendsen: 27,28 (8),
J. Bøe: 27,26 (9),
O. E. Bjørndalen: 26,80 (19).

Andre norske (ranking):

Andre norske (rangering): T. Bøe 86,5 (15), L.H. BIrkeland 85,91 
(20), E. Bjøntegård 84,33 (30), H. L. Lund 83,1 (33), J. Bøe 83,02 
(35), A. Os 81,55 (42), O. E. Bjørndalen 81,45 (43). 
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Andre (rangert etter gjennomsnittstid på skytingen):  
L.H. Birkeland (10), O. E. Bjørndalen (23), A. Os (25), M. 
Fourcade (26), J. Bøe (27), T. Bøe (56).
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Skiskyting er ikke 
bare en spennende 
idrett. De største 
arrangørene klarer 
også å skape en heid-
undrende folkefest. 
 
Knut Bråthen
kbr@bygdeposten.no
922 33 605

For dette er også Anterselva, 
der vi blant tusenvis av tilrei-
sende treffer sekstetten fra 
Modum og Øvre Eiker; Anne og 
Per Leversby, Gry og Jan Aspe-
lien og Anne Magnus og man-
nen Ruben Hæhre – som 
sammen og hver for seg – har 
vært gjester i skiskytingens 
mekka flere ganger.

– Det er Anne (Leversby) som 
er reiseleder, forteller de andre, 
der de sitter midt i et folkehav i 
publikumsteltet som kanskje 
best kan beskrives som en rus-
sefest for voksne. 

Det er tidlig på dagen, men 
det er ingen dempet stemning 
av den grunn. 

– Det er som regel godt vær 
her, det er flott natur, masse 
folk og veldig god stemning. 
Dette er absolutt et sted å anbe-

fale, sier Jan Aspelien og hever 
glasset til en skål sammen med 
sine gode venner.

De hilser tilbake og er enige i 
beskrivelsen. 

Folkefest
Omkranset av majestetiske 
fjell, med snødekte topper og 
en sol som varmer selv i januar, 
er Anterselva i kommunen 
Rasen-Antholz i Nord-Italia, et 
sted som fester seg i minnene. 

Og det er ikke langt – hverken 
til Tyskland eller Østerrike, 
som ligger kun er et drøyt stein-
kast unna. Der markedsfører 
hele regionen seg under felles-
betegnelsen er Süd-Tirol.

ompa og øl
Og som det seg hør og bør på 
disse kanter av verden; ompa, 
øl, glühwein, bratwurst og 
snaps – og haugevis med vaien-
de flagg fra tidlig morgen til 
langt utpå natten. Det ender 
gjerne med forbrødring og «for-
søstring» – hvis noe heter det – 
på tvers av landegrenser.

Er man fra Norge, og attpåtil 
kan påberope seg visse familie-
ære bånd i geografiens verden 
til høvdingen selv, Ole Einar 
Bjørndalen, ja så skal du ha 

svært uflaks om det ikke van-
ker en skål.

Med 20.000 på arenaen og 
kanskje like mange mennesker 
ute i løypa, og et brøl når nav-
net til Ole Einar ropes ut over 
høyttaler anlegget, ja så er det 
umulig å ikke føle en viss form 
for stolthet over at han kommer 
nettopp fra lille Simostranda og 
Modum. 

teltfest
Og når skuddene har falt, straf-
ferundene er gått og alle er i 
mål, går sporet kun en vei: rett 
til en teltfest. Det er ikke å an-
befale, hvis man ønsker å fre-
kventere steder med lav mu-
sikk og klink edru mennesker. 

Det er med andre ord ikke et 
sted du tar med minstemann 
på tur, hvis han ikke har blitt 18. 

Men liker du litt luft under 
vingene og ikke blir støtt av at 
det skummer heftig i ølkrane-
ne, kan du uten blygsel eller 
hemninger kaste deg ut et skik-
kelig party. Da kan tyskere, 
tsjekkere, russere og nord-
menn – for å nevne noen – klin-
ke i plastglass. Så sies det skål 
og at den beste vant – og med 
på reisen får du et «lykke til 
neste gang» til din utøver.   

glühwein, 
ompa, øl 
og snaps

FLAgg: Denne nordmannen lever under mottoet om at det er 
størrelsen det kommer an på. Han vant flaggstang-konkurransen. 

Ut pÅ tUr: Jan Aspelien (f.v.), Anne Leversby, Per Leversby, Ruben Hæhre, Anne Magnus og Gry 
Sandberg Aspelien fra Modum og Øvre Eiker har vært i Anterselva flere ganger og storkoser seg. 
– Skiskyting er spennende, det er alltid bra vær her, masse hyggelige mennesker og stor stemning, er 
sekstettens unisone konklusjon. 
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talent: Kristiane Holm 
er elev på NTG Geilo og 
representerer Simostranda.

Kristiane Holm fra 
Simostranda er en av de 
10 finalistene, av totalt 
29 nominerte til Ski-
skytter-VMs talentpris.
Torunn BraTvold
tob@bygdeposten.no
480 86 162

Tora Berger leder juryen 
som skal finne Norges to 
største skiskyttertalenter 
blant 14 gutter og 15 jenter. 
De er nominert fra de ulike 
skiskytterkretsene i Norge.
 – Alle talentene har et 
stort potensial, men de ti vi 
har valgt ut som finalister vi-
ser det lille ekstra, sier jury-
leder, Tora Berger. 
 Talentprisen er rettet mot 
utøvere som er på aldersni-
vået før de når aldersbes-
temt landslag. Vinnerne kå-
res i slutten av februar, og 
premien er et stipend på 
10.000 kroner. 
 Tora Berger og resten av 
juryen hatt en vanskelig jobb 
med å plukke ut de 10 fina-
listene blant de største ski-
skyttertalentene i landet.
 – Målet med prisen er å 
løfte frem og hylle idrettens 
største talenter. Det har vært 
en utrolig krevende jobb for 
oss i juryen når det er så 
mange dyktige kandidater, 
sier Berger.
 I Skiskytter-VMs talent-
pris har juryen vurdert de 29 
største skiskyttertalentene i 
Norge. 
 Prisoverrekkelsen skjer 
under VM i Holmenkollen, 
samme dag som kvinnesta-
fetten går, midt på VM-are-
naen. De to vinnerne får sti-
pend og diplom tildelt på 
stadion.
 – Det er så mange fantas-
tiske talenter i Norge, noe 
som er svært lovende for 
fremtiden. Det er en selvføl-
ge at vi skal gjøre litt ekstra 
stas på vinnerne under VM, 
sier juryleder Tora Berger.
 Juryen har blant annet 
vurdert talentene basert på 
sportslige resultater, talent, 
holdninger i og utenfor «løy-
pa», treningsvilje, talent for 
å trene og potensial til å hev-
de seg internasjonalt. 

Kan vinne
talentpris

party: Flagg, ompa og øl i bøtter og spann. Velkommen til folkefest 
i Anterselva. 

BlodFan: Vi mistenker denne tyskeren for å ha vært i Norge og 
tatt med seg en souvenir tilhørende Statens vegvesen. 

lommelerKe: Denne sveitseren ga ordet lommelerke en ny 
betydning. Godt han ikke forsøkte seg på skiarrangement her i landet. 
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V i  m e n e r

Vi hadde raskt gått tomme for ord, 
hvis vi i dag kun skulle valgt de 
som skinner like sterkt som med-
aljesamlingen til Ole Einar Bjørn-
dalen. Det ville blitt svulstig og 
uekte. Noen vil si at det meste for 
lengst er skrevet i soga om Aske-
ladden fra Simostranda. 20 år i 
verdenstoppen er ikke bare mange 
mil på ski. Historien handler også 
om tusenvis av spaltemeter og 
enda flere ord – både svulstige og 
nøkterne. Avskrivende og opp-
muntrende. Beundrende og 
opphausende. Uansett: I dag har vi 
i Bygdeposten valgt å vie all 
oppmerksomhet til én person, ett 
miljø og en idrett som har gitt oss 
så mye glede og kollektiv stolthet. 
Dette er utøveren som har fått 
blodet til å bruse uhemmet i 
kroppene til ordfattige moinger og 
fyrrige italienere, for å nevne 
noen. Nå er det VM, og vi skal heie 
nok en gang. Vi har valgt å gjøre 
det på vår måte: for første gang 
siden Jørgen Bergo i 1954 skred 
optimistisk til tastaturet og startet 
Bygdeposten, har vi i dag byttet 
tittelhodet. Det siste satt langt 
inne, men skulle det først skje 
måtte det bli i dag. 
i dag hyller vi han som har gjort 
Simostranda til ett av de mest 
kjente tettstedene i Norge. Det var 
der han vokste opp og det er der 
han står på sokkel, som et evig 
minne om han som kom fra «intet 
og vant alt». Selv om gullgutten for 
mange år siden ble altfor stor for 
den lille avisen, så er han likevel 
vår – selv om han ikke har bodd her 
siden ungdomsskolen. Men 
uansett: han er vår. Det har han 
alltid vært og vil alltid være – fordi 
det var her det begynte. Det var i 
våre spalter hans idrettsprestasjo-
ner ble omtalt første gang. Seinere 
har det blitt spaltemeter på spalte-
meter. Dette er vår måte å feire en 
utøver og en karriere som rager 
som et fullvoksen gran, omgitt av 
mye krattskog. 
i dag starter verdensmesterskapet i 
skiskyting i Holmenkollen. På 
hjemmesiden til arrangøren er det 
to bilder. En av en «gal» supporter 

med vikinghjelm og ett av en 
smilende Ole Einar Bjørndalen. 
Det er neppe tilfeldig. Han er en 
levende legende, som i en alder av 
42 fortsatt kan være den aller 
beste. Det kan bli en ny festfores-
tilling i Oslo. Hvem vet? Han har 
rutinen og vet mer enn noen andre 
hva som skal til. Få er mer innstilt 
på å gjøre alt og enda litt til for å 
lykkes. Ole Einar Bjørndalen er 
ikke den som har nynnet mest på 
verselinjene «I morgon, i morgen, 
men ikkje i dag». For det er her han 
har vært råere og bedre enn kon-
kurrentene: sette seg mål og ta 
konsekvensene av dem. 
Få vet bedre enn han at veien fram 
til målet er beinhard og tøff. Det er 
ikke rom for kompromisser. Det er 
tidlig i seng og grytidlig opp i all 
slags vær, alene og der den indre 
stemmen er den eneste som kan 
befale han å gi alt. Motivasjon 
heter det visst. Der vi «dødelige» 
gjerne vil slanke oss uten å kutte 
ned på kaloriinntaket, så gomler 
gullgutten epler og havregrøt uten 
sukker – ikke fordi det er godt, men 
fordi det er nødvendig. 
For å forstå hvor stor han har blitt, 
må du bort fra Simostranda og 
Norge. Det er først når man hører 
jubelbruset og heiaropene på renn 
i Mellom-Europa, man forstår hvor 
stor gutten fra Kutoppen er – og 
der heier de ikke på hvem som 
helst. For når 30–40.000 mennes-
ker unisont roper navnet til «kon-
gen» i Anterselva eller Ruhpolding, 
ja så skjønner du at det har rent 
mye vann i Simoa siden det første 
klubbrennet en gang på 1970- 
tallet. 
stjernestatusen har også gjort 
ham til et svært yndet sponsor-
objekt også, for ingen må tro at 
konsernledelsen i BMW driver 
med veldedighet. De velger sine 
objekter med omhu. I dagens 
intervju med oss, sier Ole Einar at 
Simostranda alltid vil være hjem-
me. Men å tro at han noensinne 
flytter dit, er ikke mer sannsynlig 
enn at han skulle bli en pasjonert 
sigarrøyker. Han er og vil alltid 
være verdensborgeren med 

stjernestatus i de folkerike landene 
et par timers flytur sørover. Der bor 
han i dag og der vil han bli boende. 
mange av dem vi har snakket med, 
mennesker som kjente han før 
stjernestatusen, sier at de tidlig 
skjønte at dette var en gutt som var 
lagd av et svært sjelden materiale. 
Det unike han fikk i vuggegave, 
kombinert med en oppvekst uten 
for mye «dikking og dulling» har 
vært med å prege hele karrieren. 
Det har skjedd mye siden han kom 
til verden. En oppvekst i dag er så 
himmelvid annerledes enn den de 
opplevde på Simostranda og andre 
norske bygdelag på 1970- og 
80-tallet. Utkommet fra en liten 
gård var begrenset og det var slett 
ikke bare å peke på alt. Det er sånt 
du kan bli ekstra sulten av – hvis 
du har ambisjoner og talent. 
Vi kunne sikkert sluppet unna med 
æren i behold, hvis vi hadde valgt å 
kalle mennesker som har gitt avkall 
på så mange av livets fristelser for 
sære nerder. Ole Einar er i hvert fall 
et petimeter. Han gjør ingen ting 
som ikke er til en optimal fordel for 
den 179 centimeter høye og 65 kilo 
lette kroppen. Idrettsutøvere på et 
slikt nivå må være sånn, men det er 
få som har strukket strikken like 
langt som han på dette området. 
Han har ofte gått egne veier. Et 
eksempel: Da karrieren må sies å 
være på hell, velger han likevel å 
satse på egen lastebil til mange 
millioner – et rullende toppidretts-
senter og hjem. Her handler det 
altså om ikke bare å slenge med en 
siste gang med gjengen. Nei, han 
satser fortsatt knallhardt og seriøst 
der han søker det optimale og det 
beste. Det som kan gi ham den 
mikroskopiske fordelen. Doningen 
gjør også at han slipper å legge ut 
plast på gulvet på hotellrommet for 
å unngå støv. Sært? Ja, men for han 
har det vært viktig og nødvendig. 
Og når vi ser på den enorme med-
aljesamlingen, alle verdenscupsei-
rene og den ekstremt lange karri-
eren, så har det vi andre mener er 
sært, funket for 
han. 

gir han seg nå? Er det slutt om 
noen dager? Hvem vet? Skal vi i 
motsetning til han – slenge ut et 
skudd i blinde – sier hodet ja, men 
magefølelsen nei. Med noen 
ti-talls millioner i banken, et hode 
som roper på mer suksess og en 
kropp som tåler enda flere turer 
alene med høy puls i dalsidene i 
Dolomittene – er det ikke sikkert 
det er over. Han lar seg ikke skrem-
me av flere strafferunder, den 
gutten. Vi tror at sulten etter nok et 
kanonløp er sterkere en ønsket om 
et vanlig liv. En gang skal selv de 
største trærne i skogen falle, men 
skulle sporene som en gang ble 
påbegynt på et par treski på Simo-
stranda finne på strekke seg enda 
lenger inn i framtiden, skal vi love 
å heie ham fram enda en gang.

Når det ikke finnes 
store nok ord

Vi kunne sikkert 
 sluppet unna 
med æren i be-
hold, hvis vi 
hadde valgt å 
kalle mennesker 
som har gitt 
avkall på så 
mange av livets 
fristelser for sære 
nerder. 

"
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Eiendom til leie

Hiace/Hilux/Dyna/Canter
MB tipp/div. eldre lastebiler/ div.
Toyota personbiler ønskes kjøpt.
Erik Wasshaug tlf 45 00 84 27

Tapt / funnet

Vikersund Pensjonistforening
avholdt årsmøte 18. februar 2016

Hilmar Hellum ble gjenvalgt som leder.
Styret forøvrig består av:

Bjørn Ivar Bye, nestleder (ny) - Kåre Bakken,
sekretær (ny) - Hanne Raaen, kasserer - Elsa Karlsen,

styremedlem - Hanne Eri, styremedlem (ny)

Meget sentralt beliggende enebolig
med moderniseringsbehov. Bare to
minutters gange til sentrum med de
fleste fasiliteter.

Prisant. kr 1 350 000 + omk.
Omkostn. ca. 2,5%
BRA/P-rom ca. 169/81 m²
Ant. sov. 3
Byggeår 1970
Tomt 1238 m²
Boligtype Enebolig

Adresse
Televeien 7

Finnkode 71776135

Mer info eiendomsmegler1.no

Kontakt Wiggo Smedberg
Telefon 901 55 836

VISNING
Lør 5. mar. kl 12:30-13:30

Åmot

Enebolig til leie Flattum
Enebolig på ca. 140 kvm. Tre
soverom. Fint uteareal og garasje.
Kr 9500,-/mnd. 3 mnd. depositum.

Tlf. 911 95 400

Til salgs

SKARPSKYTING
søndag 6.mars fra kl. 08.00 - ca. 17.30.

Skarpskyting vil foregå fra jordene langs fv. 287
i området Grasvik – Flåganbråtan, og i Nedre Eggedal
v/N. Eggedal Hyttemøbel.
Skiløyper i områdene vil bli stengt med plakater og
sperrebånd.
Sigdal skytterlag

Eiendom til salgs

Rundballefòr
av topp kvalitet, til hest, ku og
sau, Modum Vestre Spone.

Tlf 452 58 364

ÅRSMØTE
Gimle Grendehus 29.03. kl. 18.00.
Saker må være hos styret innen 15.03.
Vi serverer kaffe og kake.
Med vennlig hilsen Foreningen Gimle
www.gimlegrendehus.net

Biler kjøpes

Katt savnet
Korthåret, mørk grå kastrert
hannkatt er savnet fra Komperud-
støa. Oppholder seg ofte i området
Gausdal leirsted Kontaktsøkende.
Microchippet.
Magnus 901 56 228 - 481 23 191

Kunngjøring

Årsmøte -
Vikersund Fiske
Tirsdag 15. mars kl 18.00
Møtested er kantina på
Teknisk sentral Nedmarken

Saker/forslag må sendes styret en uke før
årsmøte v Geir Øverby, Hovdehagen 10,
3370 Vikersund

Husk

legitimasjon på

15 års grenser!

H BARNEFILMER < PREMIEREFILMER m SISTE DAG

KinoCity, Bragernes torg 2.

Salg av billetter, tlf. 820 50 080 i kinoens åpn.tid
Billettbest.: 820 50 080 (6,-/min) Manuell Tjeneste.

Kjøp billetter på internett: www.kinocity.no

Redusert tlf. service ved kø foran kassene.
M/forbehold om endringer i programmet.

Mandag til torsdag kl. 13.00 -21.30. Fredag kl 13.00 -23.30
Lørdag kl 11.00 – 23.30. Søndag kl 13.00 – 21.30

3D briller kr. 20,- kjøpes i billettluka. Gjelder til alle 3D visninger

I skolens høstferie i uke 9 åpner billettluka kl 11.00
hver ukedag. Første forestilling starter kl 11.30!

ZOOTROPOLIS 2D
108 min.Am.6 år Norsk tale To. kl. 11.50, 14.20 og 16.50
Fr. kl. 11.50, 14.20 og 16.50

ZOOTROPOLIS 3D
108 min.Am.6 år Norsk tale To. kl. 13.40 og 16.10 Fr. kl.
13.45 og 16.15

ZOOTROPOLIS 2D Originalversjon
108 min.Am.6 år Norsk tekst To. kl. 19.10 Fr. kl. 19.00

GRIMSBY
83 min.Am.12 år To. kl. 18.30 og 21.00 Fr. kl. 19.45

SÅ OG PÅ JORDEN
134 min. Sv. 12 år.To. kl. 19.45 Fr. kl. 17.20

MUSTANG
97 min.Tyrk. 9 år.To. kl. 18.20

H ALVIN OG GJENGEN: I FARTA
92 min.No.Tale. 30 To. kl. 11.45, 14.00 og 16.20 Fr. kl.
11.45, 13.00, 14.00 og 16.20

ZOOLANDER 2
101 min.Am.12 år To. kl. 14.20 Fr. kl. 14.15

m SAULS SØNN
107 min.Ung. 15 år To. kl. 20.30 Siste dag!

ROOM
117 min. Irl/Can. 12 år To. kl. 16.40 Fr. kl. 16.30

BIRKEBEINERNE
99 Min.No. 12 år.To. kl. 12.00, 19.15 og 21.30 Fr. kl. 12.00,
18.30 og 21.20

DEADPOOL
108 min.Am.15 år To. kl. 18.30 og 21.30 Fr. kl. 18.40 og
21.30

HOWTO BE SINGLE
110 min.Am.Alle. To. kl. 11.40 og 17.20 Fr. kl. 17.20 og
23.30

H GRÅTASS – GØY PÅ LANDET
78 min.No.Alle To. kl. 11.30 og 15.20 Fr. kl. 11.30 og 15.30

H DEN GODE DINOSAUR 2D
100 min.Am.6 år Norsk tale To. kl. 11.30 og 16.10 Fr. kl.
11.30 og 15.10

THE REVENANT
156 min.Am.15 år To kl. 20.30 Fr. kl. 21.45

MANNEN FRA SNÅSA
99 min.No.Alle To. kl. 14.00 Fr. kl. 13.20

mHSOLANOGLUDVIG:HERFRATILFLÅKLYPA
79 min.No.Alle To. kl. 13.20 Siste dag!

WELCOMETO NORWAY
90 min.No.Norgespremiere fr. kl. 19.15 og 22.30

HAIL,CAESAR
106 min.Am.Norgespremiere fr. kl. 20.10

LONDONHAS FALLEN
100 min.Am.Norgespremiere fr. kl. 20.45 og 23.00

THE 5THWAVE
112 min.Am.Norgespremiere fr. kl. 21.00 og 23.30

DIVERGENT SERIEN:ALLEGIANT
Am.Førpremiere 11., 12. og 13.mars! Bill. i salg nå!

Honda Hs 828 snøfreser
Pent brukt Honda snøfreser med
kjetting. Effekt 8 hk og 70 cm
arbeidsbredde. Selges kr 11.000.
Fritt tilkjørt i Modum og omegn.

Tlf. 918 54 892

Stiftet 16. desember 1894

Årsmøte Vikersund IF
Årsmøte avholdes torsdag 31.mars 2016 kl. 19.00 på VIF
huset. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være innlevert til Hovedstyret senest 14.03 -2016.

Årsberetning ligger hos Krona fra 29.03
Velkommen! Styret
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Lørdag 5. mars fra kl 11.00 er det klart for barnas dag i Vikersundbakken.
Ta med ski eller akebrett og hele familien til en hyggelig utedag, helt gratis!

Skileikanlegg med kuleløype, orgeltramp og skiskyting

Varm grill og åpen kro som viser VM i Skiskyykyttyyting

Dobbelt moro i Vikersund
Hoppsenter til helgen!

Fredag 4. mars:
15.30: Offisiell trening
18.00: 1. omgang
19.00: 2. Omgang

Lørdag 5. mars:
09.00: Treningsomgang
10.00: 1. omgang
11.00: 2. omgang

Continental Cup og Barnas dag i Vikersundbakken!
Verdenseliten har akkurat levert det
som omtales som «Tidenes renn»
i skiflyvningsbakken i Vikersund-
bakken. Til helgen det på ny klart for

hopphelg i Vikersund, denne gangen
med verdens nest beste hoppere
som møtes i HS117-bakken fredag
4. og lørdag 5. mars.

Program HS117, to individuelle renn:
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BarnaS Dag!

vikersund.no for mer informasjon - gratis adgang!
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Avd. Krøderen,
3535 Krøderen
Tlf. 32 14 70 50

Avd. Kongsberg,
3613 Kongsberg
Tlf. 31 30 70 00

Avd. Sigdal,
3350 Prestfoss
Tlf. 32 15 07 30

Avd. Åmot,
3340 Åmot

Tlf. 32 15 07 20

www.eke.no

Norcom Norefjell ASNorcom Norefjell AS
Din lokale nett-eier og bredbåndleverandør!

Montér Åmot Industriveien 3, Åmot
Tlf. 32 78 31 00 • firmapost@monteraamot.no

Mand.: 07-17, Tirs.: 07-17, Onsd.: 07-17,
Tors.: 07-20, Fred.: 07-17, Lørd.: 09-14.

Vi har åpent til kl. 20.00 på torsdager!

GJELDER VINDUER
OG DØRER FRA

Totalleverandør

av trelast

og byggevarer!
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Alltid billig:
BENSIN - KJEDEOLJE - KJEDER - VEDSEKKER

www.bottolfs-verksted.no
A. Bottolfs Verksted, Vikersundgt. 27, tlf. 32 78 84 81, post@bottolfs-verksted.no

Pioner har et rikt
utvalg av robuste
båter til de fleste
formål.

Espegard bålpanne
60 cm
2.290,- 1.595,-

Classic verneklær

Technical Extreme verneklær

Selebukse

Bukse
3.819,-

Jakke
2.998,-

Hjelm
1.428,-

Livbukse

Lærstøvler

Gummistøvler

Hjelm

Jakke

1.268,-

3.495,- 2.695,-

1.156,-

1.995,-
981,-

395,-

1.295,-

637,-
J

motorsager til alle formål

En fantastisk utvikling;
Husqvarna er med

7.395,- 3.595,- 5.599,-
550XPG 3,8HK 5,1KG
7.849,-

445 2,8HK 5,1KG
4.549,-

543XPG 3HK 4,7KG
6.599,-

Støvler
Lær
Sympatex
3.461,- 2.995,-

Yamaha motorer.

Recpo båthengere.
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Vinter-
ferie-

tilbud!

FØLELSEN AV Å LYKKES HJEMME

Jernia Modumbygg
Vikersundgt. 38, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 69 00
Man - fre 8 - 19. Lør 9 - 15
Vi tar forbehold om trykkfeil, utsolgte og ikke leverte varer.

EspEgard BålpannE 60 cm
er en klassiker.
panna kan justeres i høyden etter behov.
Bena kan reguleres etter underlaget slik
at bålpanna står støtt. leveres komplett
med grillrist
i rustfritt stål,
oppheng for
kaffekjele/kjele,
samt opp-
samlingskar for fett,
aske og glør. Emaljert stål.

bålpaaanne

kr 1599,-

Høyde:
ca 180 cm.
Vekt: 21 kg.

kr 199,-

1 liter
rustfri

TErMOs MIdn. BlUE
• 10 års garanti.
• Holder varmt i 8 - 12 timer
• Holder kaldt i 24 timer.
• Enkel å rengjøre.
• Passer perfekt
i lommen

på tursekken.

BrannslOKKEr
fireout 24 pulverapparat
Egnet for bruk i privatbolig
og fritidshus og
elektrisk anlegg
Opp til
1000 volt.

kr 199,-

6 kg
abc pulver3

÷50%

3 liter
emb.

SCALA PULS 10
silkematt, helsevennlig
akrylmaling til vegg, panel,
glassfibervev, MdF, tapet, puss
og betong. Helt fri for løse-
midler, malingslukt og skadelig
avdamping. Tynner: Vann.
godkjent av norges astma- og
alergiforbund.

Enebolig til leie Flattum
Enebolig på ca. 140 kvm. Tre
soverom. Fint uteareal og garasje.
Kr 9500,-/mnd. 3 mnd. depositum.

Tlf. 911 95 400

Modum, Sigdal og
Krødsherad Brannkasse

Modum, Sigdal og Krødsherad
Gjensidige Brannkasse

Dine verdier forsikrer du i din
lokale Brannkasse

917 02 066
www.gjensidige.no/msk

03100

Brødr.

LØVER A/S
3370 Vikersund - Tlf 32 78 33 70

M3 RADIO

torsdag 3. fred
ag 4.

og lørdag 5.ma
rsVM PriserVMM r og lørdagVM Priser

499,-
BLU -RAY 599,-

BATTERI
BANK FRA

198,-

SAMSUNG
TV
FULL HD

Div.

ARM-
BÅNDSUR

Dolce Gusto Genio
Fiorucci

KAFFEMASKIN

,
599,

Div

Q&Q
÷25%

Vi bytter batteri på
flekken

VVVeil.pris
kr. 1699,-
VVVM pris 799,-

6999,-

Årsmøte -
Vikersund Fiske
Tirsdag 15. mars kl 18.00
Møtested er kantina på
Teknisk sentral Nedmarken

Saker/forslag må sendes styret en uke før
årsmøte v Geir Øverby, Hovdehagen 10,
3370 Vikersund

Honda Hs 828 snøfreser
Pent brukt Honda snøfreser med
kjetting. Effekt 8 hk og 70 cm
arbeidsbredde. Selges kr 11.000.
Fritt tilkjørt i Modum og omegn.

Tlf. 918 54 892

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE
RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Industriveien 40 • 3340 Åmot • 32789595 • ja-rosenlund.no • man-fre 7.30-16 lør stengt

BESTEMT DEG FOR Å
GJØRE NOE MED BADET?
Hos oss treffer du fagfolkene som kan hjelpe deg med å få realisert
drømmebadet ditt. Og er du nå ute etter nye og fiffige løsninger, kan
du trygt gi oss utfordringen. Dette kan vi. Vi vet hva som er mulig å få til
og hvordan det skal gjøres. Be oss på befaring, så tar vi det derifra.
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MUSKELTERAPEUT-NPP
ANNELINE MAUSETH 91 54 58 77

NAPRAPAT - EIKER NAPRAPATKLINIKK
BENT JØRGENSEN 90 82 44 82

www.amotsenteret.no Lik oss på facebook Åpningstider senter: 09.00 - 19.00 (16)

HERREAVDELINGEN
BØLGER
boxershorts
i Bambus

NOTABENE
En mengde spill

inntil50% rabatt

MIX

NILLE

Påskeegg kr 5,-
Freia småsjokolade

3 stk kr 20,-

HANSEN OG DYSVIK

-30%
på alle gardiner!

Gjelder tor-fre-lørdag

FINESS HÅRSTUD
BIG SHOT
volume & shine
(veil. 320,-)

Tilbud199,-

APOTEK 1 MODUM

ELITE FOTO
Nyhet. Norefjell rammer,
str fra 13x18 til 30x40.

Pris fra 121,-
til272,-

FØRSTEHJELPS-
MAPPE

KJØP
FOR KR 500*, FÅ

Verdi kr 299
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Kr 150,-

NYGÅRD SPORT DIO

KAFE 2. ETG

KN MOTE
Hos Kn-Mote er nå
vårens nyheter
på plass!
Velkommen
til en hyggelig handel.

FLOYD
Kickstart på
våren!

-25%
på alle skinnjakker

ÅPNINGSTIDER:
9–19 (18)

MENY: 7–21 (8-20)
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GARDEROBESKAP
Mallorca, 120x201x60 cm, hvit

SPAR 1200,-

2290,-
FØR 3490,-

Kampanjeperiode 29. februar – 13. mars

Kjøp ELFA skyvedører
- få innredning på kjøpet*
*Se maxbo.no

4444455555555555%%%%%%%%%%
på alle vinduer og balkongdører
levert direkte fra leverandør*
*Se maxbo.no

Få orden i
rotet

Komplett
garderobe

SPAR 50,-

69,-
FØR 119,-
OPPBEVARINGS BOKS
Transparent, 31 liter

Et optomap-scan
viser over 4 ganger
mer enn et vanlig
netthinnebilde,
og avslører mye

om øyehelsen din.

Bestill en utvidet
synsundersøkelse

med optomap

Interoptik Weggeren, Vikersundgata 31, Vikersund. Tlf: 32 78 88 99

Bestill et
bilde av

fremtiden
din!
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Booking av gruppetimer
og veiledningstimer for våre kunder
Ring Monica på tlf: 45 90 63 07.

eller Cecilie på tlf: 45 90 63 08.

www.gym2000.no

Vi kan tilby:

• Gratis veiledningstime

• Gratis kostholdsveiledning

• Gratis oppsett av
treningsprogram

• Salg av kosttilskudd

• Ulike gruppetimer

• Kondisjon og styrkesal

• Shapemaster

• Barnerom

• Solarium

• Terminal Gym

• PT timerwww.facebook.com/Gym2000tren

SOM VIST PÅ TV

EIK COSENZA 1-STAV
Plankegulv av svensk eik, i rustikk sortering. Mikrofasede kanter og mattlakk
fremhever plankenes store format og treets karakter. Egnet for gulvvarme og
tøft norsk inneklima. 15 x 187 x 2420 mm. 2,72 m2 pr. pakke.

48260077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499,- m2

BOSCH VM-PAKKE

BOOOSSSCCCH
STIKKSAG
PST 18 LI SOLO

BOSCH BOOOSSSCCCH
SIRKELSAG
PKS 18 LI SOLO

BOSCH 
VERDI KR 849,-VERDI KR 879,-

BOOOSSSCCCH
BBBAAATTTTTTEEERRRIIIDDDRRRIIILLLLLL
PSR 18 LI-2 2X2,5 AH

BOSCH 
VERDI KR 1998,-

2690,-
PAKKEPRIS+ +

FIBO-TRESPO
BADEROMSPANEL
1532-NEGRO GRANDE

NYHET

SOM VIST PÅ TV

PERGO VINYL PREMIUM
CLASSIC PLANK

279,-m
2

449,-m
2

INTERIØRKAMPANJE

xl-bygg.no

T
ilb
ud

en
e
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je
ld
er

t.
o.
m
.0
5.
03

.2
01
6

Følg oss på:
Avd. Eggedal
3359 Eggedal
Tlf. 906 27 000
Man-fre 07-16, lør 09-13

Avd. Mjøndalen
Strandveien 3, Mjøndalen
Tlf. 906 28 000
Man-fre 07-17, tors 07-18, lør 09-14

Avd. Sigdal
Sagveien, 3350 Prestfoss
Sentralbord: 32 71 05 50
Man-tors 07.00-16.00, Fre 07.00 18.00, Lør 08.30-13.

Avd. Noresund
3536 Noresund
Sentralbord: 32 14 91 69
Man-fre 07.00-16.00, Lør 09.00-13.00

Avd. Vikersund
Sagveien 12, 3370 Vikersund
Sentralbord: 32 78 14 20
Man-fre 07.00-17.00, Lør 09.00-13.00
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EEE-pppooosssttt: aaabbbooo@@@bbbyyygggdddeeepppooosssttteeennn.nnnooo • SSSMMMS til 908 94 121

Her kan du dele
abonnementet ditt
med inntil 4 familie-
medlemmer.

H k d d l

Slik logger du deg inn for å bli

aID bruker
og lese Bygdposten på nett.

1. www.bygdeposten.no

2. Meny

3. Logg inn

4. Mobilnummer og passord/ny kunde

5. Gå til «Min side»
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07.30 NRK nyheter
07.45 Politisk kvarter

Samsending med P2.
08.00 NRK nyheter
08.15 Urix (r)
08.45 Svenske hemmeligheter (r)
09.00 NRK nyheter
09.10 Anno (r)
09.50 Kjøretøy fra den kalde krigen (r)
10.00 Stortingsbygningen 150 år
10.30 Ginas verden – på besøk hos Märtha

Louise (r)
11.00 NRK nyheter
11.10 Med hjartet på rette staden (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 Snøballkrigen (r)
12.55 30 svar (r)
13.00 NRK nyheter
13.10 Hygge i Strömsö (r)
13.50 NRK nyheter
14.00 VM skiskyting: VM-studio

VM-studio. Direkte fra Holmenkollen.
14.40 VM skiskyting

Innskyting før mixed stafett.
15.10 VM skiskyting: VM-studio

Direkte fra Holmenkollen.
15.20 VM skiskyting

Mixed stafett. Direkte fra Holmenkol-
len.

17.15 NRK nyheter
17.30 Oddasat – nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt

Nyheter på tegnspråk.
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Tilbake til 80-tallet (r)

1989.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen

Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon
med sport og vær.

19.45 VM-kveld
Direkte fra Universitetsplassen i Oslo.

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21

Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon
med Norge i dag, sport og vær.

21.30 Debatten
Direktesendt debattprogram med
programleder Ingunn Solheim. Pro-
gramleder: Ingunn Solheim.

22.30 Ukens vinner
(8) Norsk underholdningsserie.

23.00 Kveldsnytt
Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon
med sport og vær.

23.15 Helt Ramm – Pling i Kollen
Norsk sportsmagasin. NRK-sportens
Nicolay Ramm og hans sportslige alibi
Robin Bryntesson gjør stuntene ingen
andre tør og tar deg gjennom snakki-
sene fra VM-dagene i Holmenkollen.

23.25 Chicago Fire (r)
(18) Am. dramaserie. Herrmann red-
dar en smårolling fra en storbrann.
Omstendighetene er så spesielle at
han bestemmer seg for å lete etter
faren til ungen og finne ut hva som
egentlig skjedde.

00.05 Underholdningsavdelingen (r)
(6) Norsk underholdingsprogram.

00.40 Anno (r)
01.25 Lov og orden – London (r)
02.10 Ripper Street (r)
03.10 Ripper Street (r)
04.10 Chicago Fire (r)
04.50-05.29 Snøballkrigen (r)

07.35 Ishavet på 30 dagar (r)
08.20 Derrick (r)
09.20 Oddasat – nyheter på

samisk (r)
09.35 Distriktsnyheter (r)
12.05 Anno (r)
12.45 Kvinnenes historie (r)
13.45 Hvordan kom vi hit? (r)
14.40 Urix (r)
15.10 Livet på kostskolen (r)
15.40 Kaldt og vått

(9) Fi. friluftserie fra
2014.

16.10 Med hjartet på rette
staden (r)

17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Sjokka av virkeligheten

(r)
(4) Br. dokumentarserie.

19.45 Mitt liv (r)
(3) Ingrid Espelid Hovig.
Norsk dokumentarserie.
Ingrid Espelid Hovig er
mest kjent for «Fjern-
synkjøkkenet» på NRK,
en serie matprogrammer
som har hatt stor innfly-
telse på norsk matkultur
og kosthold. I et lengre
portrettintervju forteller
hun om hvordan hun ble
et TV-ikon og om sitt, til
tider, dramatiske privat-
liv.

20.25 Urix
Utenriksmagasin med
intervjuer, reportasjer og
kommentarer. Program-
leder: Hege Moe Eriksen,
Gry Blekastad Almås.

20.55 Jonathan Strange &
Mr. Norrell
(4) Br. dramaserie fra
2015. Jonathan Strange
er hjemme igjen etter
krigen.

22.00 I Larsens leilighet (r)
(6) Sverre Anker Ousdal.
Norsk portrettprogram
fra 2016. Sverre Anker
Ousdal har hatt en frem-
ragende karriere både på
scene og film, men i
2008 mistet han synet.
Til tross for dette gjør
han fremdeles skuespil-
leroppdrag.

22.30 Ishavet på 30 dagar
(5) Fi. dokumentarserie.
Ville gjeter rein sammen
med en nenetsisk familie
i Jamal. Den finske skue-
spilleren Ville Haapasalo
har lagt ut på en seks
tusen kilometer lang
reise langs Nordaustpas-
sasjen, helt nord i Russ-
land.

23.15 Tropa de Elite 2:
Nådelaus fiende
Tropa de Elite 2: O Inimi-
go Agora é Outro. Bras.
drama fra 2010. I rollene:
Wagner Moura, Irandhir
Santos. Regi: José Padil-
ha. (15 år)

01.05 Urix (r)
01.35 Oddasat – nyheter på

samisk (r)
01.50-04.20 Distriktsnyheter

(r)

06.00 Solsidan (r)
06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge

Morgensending.
10.00 God morgen Norge (r)
12.00 Masterchef Sverige

(8) Sv. realityserie fra 2014.
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Jakten på kjærligheten (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away

(228) Austr. dramaserie.
17.00 Solsidan (r)
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)

(35) Norsk dramaserie fra 2016.
Amanda har gitt klar instruks om at
ingen andre må få vite at solcellene
er defekte, men Jonas sliter allikevel
med å holde masken under monte-
ringen. Dette gjør at Juni fatter mis-
tanke om at kanskje ikke alt er som
det skal.

19.30 Hotel Cæsar
(36) Norsk dramaserie fra 2016. Eva
blir hjemme fra jobb for å øve på
poledancingen i skjul, men når Jenny
fersker henne får hun et forklarings-
problem, og påpeker at dette er tre-
ning, ikke stripping. Harshad på sin
side blir ivrig når han oppdager strip-
pestangen, og en flørtende Eva sier
han skal få et show om han gjør seg
fortjent til det.

20.00 Matkontrollen
(6) Norsk forbrukermagasin. Program-
leder: Solveig Barstad.

20.30 TV 2 hjelper deg
(6) Norsk forbrukermagasin. Program-
leder: Solveig Barstad.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Amatørenes mester

(1) Norsk underholdningsprogram.
Hva skjer når Henrik Elvestad, en mid-
dels trent 42-åring som er mest glad i
å se sport på TV, blir utfordret av våre
største idrettsstjerner?

22.45 Blindspot
(8) Am. spenningsserie fra 2015. En
svart mann ble drept av hvite politi-
menn fra politiavdeling nr. 65. De ble
anklaget for rasedrap og hendelsen
skapte demonstrasjoner og vanda-
lisme i byen.

23.40 Camp Kollen
(1) Norsk underholdningsprogram.
Camp Kollen er på lufta hele døgnet
på tv2.no under VM i skiskyting i Hol-
menkollen. Her får dere servert
dagens høydepunkter og galskap fra
bobilen med Harald Bredeli, Ole Kris-
tian Stoltenberg, Odd-Bjørn Hjelme-
set, Christian Paasche og Erik Libæk.

00.10 Åsted Norge (r)
(6) Norsk dokumentarserie.

01.05 Criminal Minds (r)
01.50 Criminal Minds (r)
02.35 Elementary

(14) Am. dramaserie.
03.20 Blue Bloods (r)
04.05 Criminal Minds (r)
04.50 Touch (r)
05.35-06.00 What Went Down (r)

06.00 Dr. Phil (r)
07.00 Kongen av Queens (r)
08.00 Alle elsker Raymond (r)
08.30 Ellen DeGeneres Show (r)
09.20 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres Show

(65) Am. talkshow fra
2015. Programleder:
Ellen DeGeneres.

13.00 The Real Housewives of
Orange County (r)

14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark

(19) Da. kokkekonkurran-
se fra 2015.

16.00 Svenske Hollywoodfruer
(r)

17.00 How I Met Your Mother
(r)

17.30 Luksusfellen Sverige (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 Hellstrøm rydder opp –

hjemme (r)
(9) Norsk underhold-
ningsprogram. Hellstrøm
tar turen til Alta for å
besøke et ungt par som
har opplevd mye mot-
gang. Tommi (28) ble
utsatt for en alvorlig
arbeidsulykke på en fis-
keskøyte for fem år
siden.

20.30 Larvikjentene
(6) Norsk dokumentarse-
rie fra 2016. I denne epi-
soden ser vi nærmere på
hvordan det er å kombi-
nere privatliv og familie-
liv med en proff hånd-
balltilværelse. Vi er blant
annet med Gro, Anja og
Mio som besøker deres
gode venn Halvor Bakke
som nylig har hatt burs-
dag, og som har fått rol-
len som onkel for Mio.

21.30 Black Widows
(5) Sv./norsk-da. drama-
serie fra 2016. Rebekka
må treffe Jesper, men
hva vet han? Hva kom-
mer han til å forta seg
seg og vil de andre
enkene ta livet av ham –
igjen?

22.30 Shades of Blue (r)
(1) Am. krimserie fra
2016. Kriminalbetjent
Harlee iscenesetter en
forbrytelse, men hennes
uerfarne partner takler
ikke situasjonen så godt
som forventet. Hun har
også problemer med å
betale for datterens
utdannelse.

23.30 Sex og singelliv (r)
(84) Am. komiserie.

00.05 Svenske Hollywoodfruer
(r)
(2) Sv. realityserie.

01.00 Luksusfellen Sverige (r)
01.45 Navy NCIS (r)
02.30 NCIS: Los Angeles (r)
03.15 How I Met Your Mother

(r)
03.40 Kongen av Queens (r)
04.30 Masterchef USA (r)
05.15 Nanny (r)

06.00 What's New Scooby-
Doo? (r)

06.20 Dyreflyplassen (r)
06.45 Min mann kan (r)
07.35 Christine (r)
08.00 Cougar Town (r)
08.25 America's Funniest

Home Videos (r)
08.50 Christine (r)
09.15 Morgan og Ola-Conny i

USA (r)
10.05 Millionær søker kjæreste

(r)
11.55 The Big Bang Theory (r)
12.50 America's Funniest

Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny i

USA (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men (r)
18.05 The Big Bang Theory (r)
19.00 Black-ish

(19) Am. komiserie fra
2014. Når Bow gjenfo-
renes med college-ven-
nene på Facebook, invi-
terer hun dem på mid-
dag for å prøve å impo-
nere dem.

19.30 4-stjerners middag
(32) Norsk underhold-
ningsserie. Radiopro-
gramleder Niklas Baarli
legger opp til en fyrrig
aften når han lager oste-
fylte jalapenos og chili
con carne.

20.30 Castle
(9) Am. krimserie fra
2015. Når et lik blir fun-
net på et teater, introdu-
seres Castle og Beckett
for a capella-konkurran-
sens overraskende farli-
ge verden.

21.30 Berserk – i pionerenes
farvann
(3) Norsk dokumentarse-
rie. Anne-Kat. og Petter
får kjørt seg i et av ver-
dens mest forblåste far-
vann blant majestetiske
isfjell og dyreliv. Noen
sliter med sjøsyke, men
humøret er i medvind
gjennom Drakestredet til
isfjellenes kirkegård.

22.30 Code Black
(16) Am. dramaserie.
Christa blir usikker når
Neals ekskjæreste ven-
der tilbake etter å ha job-
bet det siste året som fri-
villig på Haiti.

23.30 CSI (r)
(17) Am. krimserie. Bildet
av en drept student blir
spredt på internett og
CSI-teamet blir tilkalt for
å løse saken.

00.25 Castle (r)
01.25 Special Victims Unit (r)
02.20 CSI: NY (r)
03.10 CSI (r)
03.55 Falling Skies
04.40 The Walking Dead (r)
05.30-06.00 Video Surf (r)

19.45: VM-kveld 19.45: Mitt liv 21.45: Amatørenes mester 21.30: Black Widows21.30: Berserk ...
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SPORT

UNDERHOLDNING

NORSK/NORDISK FILM

NORSK

BARN

DOKUMENTAR

TORSDAG 3. MARS

BARN

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time.
06.03 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Lønsj
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
15.05 Radiosporten
17.00 Her og nå
18.30 Kveldsåpent
22.03 Herreavdelingens pla-
tesjappe

00.05 Nattradioen
02.03 Kveldsstell
04.03 Radiolangs
05.33 Godhet
05.45–06.00 Værmelding

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 17.00 og
18.00.
05.03 Radiolangs
05.33Morgenandakt
05.45 Værmelding
06.03 P1+ musikkmiks
06.30 Nyhetsmorgen
07.05 Frokostradio
09.03 Jacobsen
11.05 Jukebox
12.30 Radiokontakten
13.30 P1+ musikkmiks
14.03 Alle tiders blinkskudd
15.05 Nonstop
16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks
18.30 Lutter øre
19.03 Språkteigen
19.30 Norge i 100
20.03 Her og nå
21.03 Ren 60
23.03 P1+ musikkmiks
04.03–05.00 Radiolangs

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
17.00, 18.00 og 20.00.
06.03 Språkteigen
06.33 Nyhetsmorgen
07.45 Politisk kvarter
08.03 Kulturnytt
08.33 Nyhetsmorgen
09.03 Ekko
11.03 Spillerom
12.04 Oddasat davvisámegil-
lii

12.07 Ådåsa – Nyheter på
lulesamisk

12.10 Åarjel saernieh – Nyhe-
ter på sørsamisk

12.13 Åarjel faaroe – Sørsa-
misk magasin

12.30 Nyhetslunsj
13.03 Kulturhuset
15.05 Nyhetsettermiddag
17.03 Salongen
18.00 Dagsnytt atten
19.03Musikk i P2: Spillerom
19.30Musikk i P2: På konsert:
Stavanger Symfoniorkester

21.30 Kulturhuset
22.03 Ekko
23.03 Salongen
00.05 Klassisk natt

Nyheter hver halvtime kl.
06.00-10.00 og 15.00-18.00.
Ellers hver time frem til kl.
20.00.
05.00 Før Morgenklubben
med Johanna

06.00Morgenklubben m/
Loven & Co

10.00 Formiddag med Johan-
na

14.00 Ettermiddag med Kim
& Katja

19.00Musikkveld med Lars
21.00 Norges kveld med Eirin
23.00 God stemning og vari-
ert musikk

01.00–05.00 Nattmusikk

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-18:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30 og 16:00. P4-sport kl.
06:50, 08:10, 09:10, 15:03,
16:03 og 17:10.
05.00 Høydepunkter fra P4s
Radiofrokost

06.00 P4s Radiofrokost
10.00 P4 direkte
12.00 Jorda rundt
13.00Michael direkte
15.00Midt i Trafikken
18.00 P4-kvelden
21.00 Kjærlighet uten gren-
ser

01.00–05.00 P4-natten

06.00Morgensending
08.10 Hus i tretoppene
09.05 Tanked
10.00 Bad Dog!
10.55 Bondi Vet
11.50 Hunder i nød
12.45 Gator Boys
13.40 Hus i tretoppene
14.35 Tanked
15.30 Sjimpansene Char-

les og Jessica
16.25 Elvemonstre
17.20 Dr. Dee: Alaska Vet
18.15 Tanked
19.10 Dyrepolitiet i Sør-

Afrika
20.05 Hus i tretoppene
21.00 Dr. Dee: Alaska Vet
21.55 Gator Boys
22.50 Elvemonstre
23.45 Jeg lever!
00.40 Dr. Dee: Alaska Vet
01.35 Tanked
02.25 Dyrepolitiet i Sør-

Afrika
03.15 Gator Boys
04.02 Hus i tretoppene
04.49 Dr. Dee: Alaska Vet
05.36 Nattsending

06.00Morgensending
08.55 Top Gear
10.50 Live at the Apollo
11.40Would I Lie To You?
12.15 QI
12.50 Pointless
13.40 Top Gear
15.40 Top Gear USA
16.30Would I Lie To You?
17.05 QI

(14) Jingle Bells.
17.45 Pointless
18.40 Top Gear
19.45Would I Lie To You?
20.25 QI

(15) Jolly.
21.00 Live at the Apollo
22.00 8 Out of 10 Cats
22.35 The IT Crowd

(2) The Final Count-
down.

23.10 TheMoaning of Life
(2) Identity.

00.05 The Notorious
01.10 Pointless
02.05 8 Out of 10 Cats
02.35 The IT Crowd
03.00 TheMoaning of Life
03.45 Nattsending

06.20Morgensending
11.30 Underbar och

älskad av alla
Sv. komedie fra 2007.

13.15 LasseMajas Detek-
tivbyrå: Skygger over
Valleby
Sv. familiefilm fra
2014.

14.30 All Inclusive
Da. dramakomedie
fra 2014.

16.00 Just Married
Romantisk komedie
fra 2003. (11 år)

17.35 Unga Sophie Bell
Sv. ungdomsdrama
fra 2014.

19.00 Hotell Marigold 2
Br. dramakomedie fra
2015.

21.00 Shallow Hal
Am. romantisk kome-
die fra 2001. (11 år)

22.50 Devil’s Knot
Am. kriminaldrama
fra 2013.

00.45 Nattsending

07.30Morgensending
10.45 Her

Am. romantisk drama
fra 2013.

12.50 Bless Me, Ultima
Am. krigsdrama fra
2013.

14.35 Turist
Sv. drama fra 2014.

16.30 The Face of Love
Am. drama fra 2013.

18.00 About Time
Am. romantisk dra-
makomedie fra 2013.

19.55 Close Up
20.25 R.I.P.D.

Am. actionkomedie
fra 2013. (7 år)

22.00 Beck – Steinar
Sv. thriller fra 2016.

23.30 Close Up
24.00 Close Up
00.30 I Origins
02.20 '71
04.00 Festen
05.40-07.15 Dior and I

07.00 Scottish Premiers-
hip (r)

09.00 Tippeligaen (r)
11.15 Coupe de la Ligue

(r)
13.15 Tippeligaen (r)

Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

15.30 Tippeligaen (r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

17.30 Tippeligaen (r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

19.45 Tippeligaen (r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

22.00 Scottish Premiers-
hip (r)
Fotball fra Scottish
Premiership
2015/2016 i Skott-
land.

24.00-01.59 Tippeligaen
(r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

06.00 Clarence
06.20 Gumballs fantastis-

ke verden
06.45 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
07.05 DreamWorks Dra-

gons
07.30 Teen Titans Go!
07.50 Onkel Farfar
08.00 Eventyrtid
08.20 Der hagen slutter
08.45 Diverse sendinger
15.10 Teen Titans Go!
15.35 Steven Universe
15.55 Gumballs fantastis-

ke verden
16.30 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
16.50 DreamWorks Dra-

gons
17.15 Teen Titans Go!
17.35 Onkel Farfar
18.00 Eventyrtid
18.25 Der hagen slutter
18.50 Steven Universe
19.15 Supernoobs
19.45 Dr. Dimensionpants
20.15 Ben 10
20.45 Kveldssending

06.00Morgensending
08.40Mektige skip
09.30 Livsfarlig fangst
10.30 Gullfeber
11.30 Street Outlaws
12.30 Elvemonstre
13.30 Hillbilly Handfishin'
14.30Mektige skip
15.30 Bilfikserne
16.30 Outback Truckers
17.30 Alaska: The Last

Frontier
18.30 Auction Hunters
19.00 How Do They Do It?

with Kenneth Tonef
19.30 Fast and loud
20.30 Bilfikserne
21.30 Hvordan gjør de det

– Norge
22.00 Hvordan gjør de det

– Norge
22.30Mighty Ships
23.30 YukonMen
00.30Mythbusters
01.30 Fast and loud
02.30 Jegertvillingene
03.30 RunningWild with

Bear Grylls
04.20 Nattsending

06.00 Phineas og Ferb
06.20 Lab rats
06.45 Supersykehuset
07.10 Kickin' It
08.00 Jessie
08.45 Diverse sendinger
14.35 Dog with a blog
15.00 Bunkd
15.25 Kickin' It
15.50 The Club
16.00 The Next Step
16.25Miraculous: Lady-

bug & Cat Noir på
eventyr

16.50 Austin & Ally
17.15Miraculous: Lady-

bug & Cat Noir på
eventyr

17.40 Bunkd
18.30 Lab Rats
18.50 Kickin it
19.15 Star Wars Rebels
19.40 7D
19.50 Dog with a Blog
20.15 The Next Step
20.40Miraculous: Lady-

bug & Cat Noir på
eventyr

21.05 Kveldssending

05.25Morgensending
12.00 Antikduellen (r)
12.30 I hus til halsen (r)
13.15 Hammerslag (r)
13.45Mord på hjernen (r)
15.20 Strømerne fra Liver-

pool
16.10 Strømerne fra Liver-

pool
17.00 Downton Abbey (r)
17.50 TV AVISEN
18.00 Under hammeren

(r)
18.30 TV AVISENmed

Sporten
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
19.55 TV AVISEN
20.00 Bonderøven
20.30 De røde på udebane
21.00 Kontant
21.30 TV AVISEN
21.55 Langt fra Borgen
22.20 Sporten
22.30 Kriminalkommis-

sær Barnaby (r)
00.10 OBS (r)
00.15 Til undsætning (r)
01.00 Nattsending

06.00Morgensending
13.35 Fantastiske fund
14.20 Krejlerkongen
14.50 Grænsepatruljen
15.20 Grænsepatruljen
15.50 CPH Lufthavnen
16.25 Natholdet
17.00 Nyhederne og Spor-

ten
17.12 Regionale nyheder
17.20 Go’ appetit
17.50 Vejret
18.00 Nyhederne og Spor-

ten
18.14 Regionale nyheder
18.25 Dit forårsvejr
18.30 Go’ aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00Moskeerne bag slø-

ret
21.05 Station 2
22.00 Nyhederne, Sporten

og Vejret
22.27 Regionale nyheder
22.45 Natholdet
23.20 Top 20 Funniest
00.10 Grænsepatruljen
00.40 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Langrenn: Verdens-

cup i Montreal (r)
13.45Watts (r)
14.00 Sykling (r)
15.00 Skiskyting: VM

Mix stafett. Direkte.
16.30Watts (r)
16.45Worldgoals
16.50 Futbol Latino
17.15 FIFA Football
17.40Worldgoals
17.45 Hopp: Verdenscup

Qualifying HS 134
Men. Direkte.

19.00 Eurosport News
19.05 Skiskyting: VM (r)
19.45 Skøyter: World Uni-

versity Championships
i Baselga di Pine, Italia
Direkte.

21.30Major League Soc-
cer – MLSWeek

22.00 Golf: Europatour
kvinner

23.00 Eurosport News
23.05Hopp: Verdenscup (r)
00.05 Skiskyting: VM (r)
01.20 Nattsending

06.00Morgensending
07.10 24 timer på lege-

vakten (r)
08.05 Ungemødre (r)
08.35 Ungemødre (r)
09.05 Hundehviskeren (r)
10.00 Ungkaren (r)
11.40 One Tree Hill (r)
12.35 Gilmore Girls (r)
13.35 Gossip Girl (r)
14.30 Ugly Betty (r)
15.25 One Tree Hill (r)
16.25 Sofias engler (r)
17.25 Kakekrigen (r)
18.25 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Kakekrigen
21.30 Ungemødre
22.30 Barneavdelingen
23.30 Kakekrigen (r)
00.30 Scandal (r)
01.30 Sofias engler (r)
02.30Medium (r)
03.20 Ungkaren (r)
04.55 Det lille paret (r)
05.20-05.44 Judge Judy (r)

05.30Morgensending
11.10 Ultimate Airport

Dubai (r)
12.00 The GoodWife (r)
12.50 Psych (r)
13.40 Cheers (r)
14.10 Cheers
14.40 Futurama (r)
15.05 Alle elsker Ray-

mond (r)
15.30 Animals Unleashed

(r)
15.55 Animals Unleashed

(r)
16.25 Ultimate Airport

Dubai
17.20 Ultimate Airport

Dubai
18.15 Ultimate Airport

Dubai
19.10 Ultimate Airport

Dubai
20.05 NCIS (r)
21.00 Futurama (r)
21.25 American Dad (r)
21.55 Dig (r)
22.55 The Librarians (r)
23.50 NCIS (r)
00.45 Nattsending

06.20Morgensending
12.50 Nattpatruljen (r)
13.25 Nattpatruljen (r)
13.55 Fikserne (r)
14.25 The Flash (r)
15.25 Pantelånerne i

Detroit (r)
15.55 Pantelånerne i

Detroit (r)
16.25 Lagerkrigen (r)
16.55 Lagerkrigen (r)
17.25 Grensevakten (r)
17.55 Grensevakten (r)
18.30 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
19.00 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
19.30 Nattpatruljen (r)
20.00 Nattpatruljen (r)
20.30 Veipatruljen (r)
21.00 Veipatruljen
21.30 The Italian Job

Am./fr./br. action fra
2003. (15 år)

23.50 The Big Bang Theo-
ry (r)

00.20 The Big Bang Theo-
ry (r)

00.50 Nattsending

06.00Morgensending
09.55 Alaskas siste utpost
10.50 Villmarkens mann
11.45 Tøffe tømmerhytter
12.40 Das Reich – Hitlers

dødshær
13.35 Das Reich – Hitlers

dødshær
14.30 Alaska State Troo-

pers
15.25 Dubai: den ultimate

flyplass
16.20 Flyhavarikommisjo-

nen
17.15 Gull i Yukon
18.10 Vinterveiens helter

Norge
19.05 Highway Thru Hell
20.00 Test hjernen
20.30 Test hjernen
21.00 Lev fritt eller dø
22.00 Villmarkens mann
23.00 Highway Thru Hell
24.00 Drugs Inc
00.55 Villmarkens mann
01.50 Inside Combat

Rescue
02.40 Gull i Yukon
03.30 Nattsending

19.30 P3Morgen
20.00 99% norsk (r)

(5) Norsk dokumen-
tarserie fra 2015.

20.30 Latter live (r)
(9) Norsk underhold-
ningsprogram fra
2016.

21.00 Rundlurt (r)
(7) Norsk underhold-
ningsserie. En taxisjå-
før får et litt spesielt
oppdrag.

21.30 KKK: Kampen for
hvitt herredømme
KKK: The Fight for
White Supremacy. Br.
dokumentarfilm fra
2015. Regi: Dan Mur-
doch.

22.25 Chicago Fire
(18) Am. dramaserie.

23.05 Ung og rik på Insta-
gram (r)
Br. dokumentar.

23.55 Trygdekontoret (r)
00.35 Nattsending

06.30 Uki (r)
06.35 Her bor Daniel Tiger

(r)
06.50 Lodde og Linn (r)
07.00 Bernhard Brannbil

(r)
07.15 Postmann Pat –

Spesialpakkeservice (r)
07.30 Charlie og Lola (r)
07.40 Ellas lørdag (r)
07.50 Lille Prinsesse (r)
08.05 Diverse sendinger
16.10 Hank Zipzer (r)
16.35 Den ultimate Spi-

der-Man
17.00Manaid (r)
17.15 Sigge (r)
17.30 Uki (r)
17.35 Her bor Daniel Tiger

(r)
17.50 Lodde og Linn (r)
18.00 Tinga Tinga-fortel-

linger (r)
18.10 Papphode
18.20 Yakari (r)
18.35 Hotell 13 (r)
18.50 Supernytt (r)
19.00-19.30 Hvis jeg var

deg (r)

05.25Morgensending
13.55 Cirkus familj (r)
14.25 Gift vid första

ögonkastet (r)
15.10 Hundra procent

bonde (r)
15.40 Gomorron Sverige

sammandrag
16.00 Hem till byn
17.00 Vem vet mest? (r)
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.20 Olof Palme – osänt
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Plus
22.00 Opinion live
22.45 Kära dagbok
23.15 Rapport
23.20 30 grader i februari

(r)
00.20Mat med Kira (r)
00.50 Nattsending

09.00Morgensending
16.00 Rapport
16.05 Dålig koll på EU
16.20Mannen som upp-

täckte Norge (r)
17.00 Svenska öar (r)
17.10 Svenska öar (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Emma hittar hem

(r)
18.10 Akuten (r)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hjärtevänner
20.00 Rebellerna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.20Mannen från Le

Havre
Fr. drama från 2011.

23.50 De okuvliga (r)
00.20 Hjärtevänner (r)
00.50 Nattsending

06.00Morgensending
11.25 The Fighting 69th

Am. drama fra 1940.
12.50 The Yearling

Am. familiedrama fra
1946.

15.00 A Day at the Races
Am. komedie fra
1937.

16.45 TCM Presents
Under the Influence:
Quentin Tarantino

17.15 Key Largo
Am. krimdrama fra
1948. (15 år)

18.55 To Have and Have
Not
Am. romantisk thril-
lerdrama fra 1944.

20.30 TCM Presents
Under the Influence:
Joan Allen

21.00 Across The Pacific
Am. action fra 1942.

22.35 3 Godfathers
Am. western fra 1948.

00.20 Across The Pacific
01.55 3 Godfathers
03.40 Nattsending

06.00Morgensending
09.00 Shed and Buried
10.00Mysteries at the

Monument
11.00Mysteries at the

Museum
12.00 House Hunters

International
14.00 Salvage Dawgs
15.00 Building Alaska
16.00 Ultimate Braai Mas-

ter
17.00 Bizarre Foods Ame-

rica
18.00 House Hunters

International
20.00Mysteries at the

Monument
21.00 GemHunt
22.00Mysteries at the

Museum
23.00Mysteries at the

Monument
24.00 Hotel Secrets &

Legends
01.00 Bizarre Foods Ame-

rica
02.00 Nattsending

05.00Morgensending
09.00 The Pretty One

Am. komedie fra
2013.

11.00 Big Hero 6
Am. animert action
fra 2014.

13.00 Paddington
Br./fr. komedie fra
2014.

15.00 Into theWoods
Am. eventyrfilm-
musikal fra 2014.

17.00 The Theory of Eve-
rything
Br. drama fra 2014.
(15 år)

19.00 Beyond the Lights
Am. musikkdrama fra
2014. (15 år)

21.00 Brick Mansions
Fr./kan. action fra
2014.

23.00 Venus in Fur
Fr./polsk drama fra
2014.

01.00 Her Infidelity
03.00-05.00 Squatters

06.00Morgensending
10.00 Privat praksis (r)
10.50 Frustrerte fruer (r)
11.45 Hus til salgs – opp-

ussing (r)
12.35 Kjære mamma (r)
13.05 Rachael Ray
14.00 Hekta på oppussing
14.25 Top Chef USA
15.20 The Kardashians (r)
16.15 FML (r)
16.45Mitt bittelille hjem

(r)
17.35Min bittelille bolig-

drøm (r)
18.00 Flipp eller flopp? (r)
18.30 Flipp eller flopp? (r)
19.00 The Kardashians (r)
20.00 Hus mot hus
21.00 Kjære mamma (r)
21.30 Kjære mamma (r)
22.00 Nyskilt
22.55Mitt bittelille hjem

(r)
23.45Min bittelille bolig-

drøm (r)
00.10 Grey's Anatomy (r)
01.05 Judging Amy (r)
02.00 Nattsending

06.00Morgensending
13.05 Rules of Engage-

ment
13.30 Last Man Standing
14.00 Grounded for Life
14.25 Fresh Prince of Bel

Air
15.25 Scrubs
15.55 Scrubs
16.20 That '70s Show
16.45 That '70s Show
17.10 Parks and Recreati-

on
18.05 30 Rock
18.30 Kollektivet
19.00 Klovn
19.30 Parks and Recreati-

on
20.30 That '70s Show
21.00 That '70s Show
21.30 Enmoderne familie
22.00 Lip Sync Battle
22.30 Lip Sync Battle US
23.00 Tonight Showwith

Jimmy Fallon
23.50 Kollektivet
00.20 Klovn
00.50 Nattsending

14.10 Barclays Premier
LeagueWorld

14.40 Nyheter fra Premier
League

15.10 Premier League
17.10 Nyheter fra Premier

League
17.40 Premier League

Liverpool – Manches-
ter City.

19.40 Premier League
Midweek Review

20.40 Championship
Birmingham – Hull.

22.45 Premier League
Midweek Review

23.45 Nyheter fra Premier
League
Oppdaterte nyheter
fra eng. toppfotball.

00.15 Netbusters
Se de beste målene,
de flotteste redning-
ene og de største tab-
bene fra Barclays Pre-
mier League.

00.45-06.00 Champions-
hip
Birmingham – Hull.

06.00 Sport NÅ
08.00 Camp Kollen

Christian Paasche &
co slår leir ved Hol-
menkollen under VM
i skiskyting. Direkte.

17.30 Nyheter fra Premier
League

18.00 HockeyXtra
21.00 VM i Banesykling

Fra Lee Valley Vel-
oPark i London.

23.20 Rally: WRCMagazi-
ne

23.50 Nyheter fra Premier
League
Oppdaterte nyheter
fra eng. toppfotball.

00.25 Sport NÅ
Alltid oppdaterte
sportsnyheter.

03.00WRC Rally Mexico
SS1 Street Stage
Første fartsprøve av
Rally Mexico.

04.00-06.00 Sport NÅ
Alltid oppdaterte
sportsnyheter.

05.20Morgensending
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fjorden Cowboys (r)
14.45 Alle gutta: Mjønda-

len IF (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja

Warrior (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (r)
17.35 Fjorden Cowboys (r)
18.05 Alle gutta: Mjønda-

len IF (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-

unger (r)
20.00 Fjorden Cowboys (r)
20.30 American Ninja

Warrior
21.30 Alle gutta: Mjønda-

len IF
22.00 Kokainkrigen (r)
23.00 Limitless
23.55 Alle gutta: Mjønda-

len IF (r)
00.25 Broom (r)
00.55 Nattsending

05.50Morgensending
13.35 Halv åtta hos mig
14.05 Halv åtta hos mig
14.35 Hemma hos Jamie
15.15 Skidskytte: VM

2016
Skidskytte från 2016.

17.00 Det stora fyndkri-
get

17.55 Äntligen hemma
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 TV4Sporten

Sportnyheter.
19.20 TV4Vädret
19.30 Farmen
20.00 Världens roligaste

djur
21.00 Lillelördag
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 TV4Sporten
22.50 TV4Nyheterna och

vädret
23.00Wentworth
24.00 Brottskod: försvun-

nen
00.55 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I Met Your

Mother (r)
14.30 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 How I Met Your

Mother (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00Whose Line Is It

Anyways? (r)
21.30 2012

Am. actioneventyr fra
2009. (11 år)

00.30 Nattsending

11.00 La Liga
Levante – Real
Madrid.

12.45 La Liga
Málaga – Valencia.

14.30 La Liga
Atlético Madrid – Real
Sociedad.

16.15 La Liga
Las Palmas – Getafe.

18.00 Ligue 1 Preview
Show
Fotballmagasin.

18.30 Serie A: Høyde-
punkter
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i
Serie A.

19.00 La Liga
Levante – Real
Madrid.

20.55 La Liga
Rayo Vallecano – Bar-
celona. Direkte.

23.00-24.00 Æresdivisjo-
nen: Høydepunkter
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i
ned. Æresdivisjon.

11.00 Fotball: La Liga
12.45 Fotball: La Liga
14.30 Fotball: La Liga

Levante – Real
Madrid.

16.15 Fotball: La Liga
Málaga – Valencia.

18.00 Golf: European Tour
Weekly
Golfmagasin.

18.30 Håndball: Rewind –
The Handball Show
Håndballmagasin.

18.55 Håndball: EHF
Champions League
Fleury Loiret Handball
– Larvik.

20.25 Fotball: La Liga
Espanyol – Real Betis.

22.30 Dart: Premier Lea-
gue
Fra Exeter.

01.05 Ishockey: NHL
Boston Bruins – Chi-
cago Blackhawks.

04.05-08.30 Ishockey:
NHL
Vancouver Canucks –
San Jose Sharks.

06.30Morgensending
08.15 Landsbyakutten (r)
09.10 Drømmen om

landsbygda (r)
10.00 Hus til salgs Austra-

lia (r)
11.00 Sporløst forsvunnet

(r)
12.00Medium (r)
12.55Mord ogmysterier

(r)
15.10 Castle
16.10 Undercover Boss

USA (r)
17.10 Frasier (r)
17.45 Drømmedesign (r)
18.50 Landsbyakutten
19.55 Kastrup lufthavn (r)
20.30Millionærer på flyt-

tefot
21.35 CSI: NY (r)
22.35Mord ogmysterier

(r)
00.55 Kriminalsjef Foyle

(r)
03.05Medium (r)
03.50 Gordon Ramsay:

The FWord (r)
04.45 Nattsending
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07.30 NRK nyheter
07.45 Politisk kvarter
08.00 NRK nyheter
08.15 Urix (r)
08.45 Hemmelige svenske rom (r)
09.00 NRK nyheter
09.15 Folk (r)
09.55 V-cup alpint

Storslalåm 1. omgang, menn. Direkte
fra Kranjska Gora.

10.45 NRK nyheter
10.55 V-cup kombinert

Laghopp. Direkte fra Schonach.
11.50 Glimt av Norge: Siste sommar

i Stølsheimen (r)
12.00 NRK nyheter
12.15 Snøballkrigen (r)
13.00 V-cup alpint

Storslalåm 2. omgang, menn. Direkte
fra Kranjska Gora.

14.00 VM skiskyting
Pressekonferanse. Direkte fra Hol-
menkollen.

14.30 Folk (r)
Til havets ende.

15.10 NRK nyheter
15.15 Top Gear (r)
16.05 NRK nyheter
16.20 Skiskyting – Young Star

Fellesstart gutter og jenter.
17.00 NRK nyheter
17.15 Motorsøstre (r)
17.30 Oddasat – nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt

Nyheter på tegnspråk.
17.50 Glimt av Norge (r)

Husmorliv.
18.05 Der menn er menn og kvinner ofte

vinner (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt

Norsk reportasjeserie.
19.55 Anno

(30) Norsk realityserie fra 2016. De tre
siste deltakerne skal gjennom en
semifinale konkurrere om de to gjeve
finaleplassene. Den første finaleplas-
sen går til den som vinner en laugs-
prøve, mens de andre to må ut i en
avgjørende turnering. Programleder:
Selda Ekiz.

20.55 Nytt på nytt
(9) Norsk underholdningsprogram fra
2016.

21.25 Skavlan
(8) Talkshow. Til Skavlan kommer
regissør Susanne Bier, artistene Ida
Maria og Ebbot Lundberg, og forfatte-
ren Peter Wohlleben – som har skre-
vet om Trærnes hemmelige liv.

22.25 Ski Tour Canada
Sprint fri teknikk, kvinner og menn.
Forts. fra NRK3.

23.10 Kveldsnytt
23.25 Helt Ramm – Pling i Kollen

Norsk sportsmagasin. NRK-sportens
Nicolay Ramm og hans sportslige alibi
Robin Bryntesson gjør stuntene ingen
andre tør og tar deg gjennom snakki-
sene fra VM-dagene i Holmenkollen.

23.35 Taken 2
Am. actionthriller fra 2012. I rollene:
Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen, Leland Orser, Jon Gries. Regi:
Olivier Megaton. (15 år)

01.05 Sonic Highways (r)
02.05 Ripper Street (r)
03.00-04.00 Ripper Street (r)

06.25 Sjokka av virkeligheten
(r)

07.10 Derrick (r)
08.10 Oddasat – nyheter på

samisk (r)
08.25 Distriktsnyheter (r)
10.00 VM skiskyting

Pressekonferanse. Direk-
te fra Holmenkollen.

10.45 Distriktsnyheter Vest-
landsrevyen (r)

11.00 Distriktsnyheter Møre og
Romsdal (r)

11.15 Distriktsnyheter Midt-
nytt (r)

11.30 Distriktsnyheter Nord-
land (r)

11.45 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)

12.00 Herskapelig (r)
Bullahuset.

12.30 Forført av en svindler (r)
13.00 Debatten (r)
14.00 Glimt av Norge (r)

180 meter med Svelvik-
ferja.

14.10 V-cup kombinert
4 x 5 km stafett. Direkte
fra Schonach.

15.10 Livet på kostskolen (r)
15.40 Kaldt og vått

(10) Fi. friluftserie.
16.10 Med hjartet på rette

staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Med livet som innsats (r)

(8) Fly med ballonger.
Norsk underholdningsse-
rie. Har du noen gang
sett en ballongselger på
17. mai og lurt på hvor
mange ballonger som
skal til for å løfte ham til
værs? For å bevise opp-
drift vil fysiker Andreas
Wahl samle en klase
med gigantiske helium-
ballonger og fly avgårde.

19.35 Naturens megaflokkar
(r)
Br. naturprogram.

20.30 V-cup hopp
Direkte fra Wisla, Polen.

22.15 Punx
Norsk dokumentarfilm
fra 2015.

23.55 Visepresidenten (r)
(5) Am. komiserie fra
2014. Mens Amy og Dan
kniver om jobben som
Selinas kampanjesjef,
besørger Ben et hemme-
lig møte mellom Selina
og en høyt ansett valg-
strateg. Jonah får tilbud
om å jobbe for Maddox.

00.20 Jonathan Strange &
Mr. Norrell (r)
(4) Br. dramaserie fra
2015. Jonathan Strange
er hjemme igjen etter
krigen.

01.20 Forført av en svindler (r)
01.50 Oddasat – nyheter på

samisk (r)
02.05 Distriktsnyheter Øst-

landssendingen (r)
02.20-04.35 Distriktsnyheter

(r)

06.00 Solsidan (r)
06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge

Morgensending.
10.00 God morgen Norge (r)
12.00 Masterchef Sverige

(9) Sv. realityserie fra 2014.
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Matkontrollen (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away

(229) Austr. dramaserie.
17.00 Solsidan (r)
17.30 The Odd Couple (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Amatørenes mester (r)

(1) Norsk underholdningsprogram.
Hva skjer når Henrik Elvestad, en mid-
dels trent 42-åring som er mest glad i
å se sport på TV, blir utfordret av våre
største idrettsstjerner? I «Amatørenes
mester» stilles Henrik overfor de stør-
ste prøvelsene han noensinne har
hatt, og må blant annet bryne seg på
langrenn, rally og sist men ikke minst,
verdens farligste utforløype.

20.00 Idol
(13) Norsk underholdningsprogram
fra 2016. Andre semifinale. To nye
deltakere blir klare for finalerundene.
Programleder: Markus Bailey.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Idol forts.
22.15 Senkveld med Thomas og Harald

(6) Norsk talkshow fra 2016.
23.25 Eurojackpot

(10) Norsk lotteriprogram.
23.40 Camp Kollen

(2) Norsk underholdningsprogram.
00.10 Deception

Am. thriller fra 2008. En regnskapsfø-
rer blir introdusert til en mystisk sex-
klubb av sin advokatvenn. Det viser
seg å være en dårlig idé. I rollene:
Hugh Jackman, Michelle Williams,
Ewan McGregor. Regi: Marcel Lang-
enegger. (15 år)

02.10 Redd Darfur
Darfur Now. Am. dokumentarfilm fra
2007. Vi følger livene til seks mennes-
ker som er fast bestemt på å sette en
stopper for lidelsene i den krigsherje-
de Darfur-regionen i Sudan. De seks
hovedpersonene – en amerikansk
aktivist, en aktor ved Den internasjo-
nale straffedomstolen, en sudansk
opprører, en sjeik, en ledende ansatt i
Verdens matvareprogram og en ver-
densberømt skuespiller (George Cloo-
ney) – viser hvordan én enkeltperson
kan skape viktige endringer. Regi: Ted
Braun. (15 år)

03.50-06.00 Dark Shadows
Am./austr. grøsserkomedie fra 2012.
Barnabas Collins er en 1700-tallsplay-
boy som bedrar kjæresten Angelique.
Dessverre for Collins er kjæresten en
heks, og hun forvandler ham til en
vampyr før hun begraver ham
levende. I rollene: Johnny Depp, Hele-
na Bonham Carter, Michelle Pfeiffer,
Jackie Earle Haley. Regi: Tim Burton.
(11 år)

06.00 Dr. Phil (r)
07.00 Kongen av Queens (r)
08.00 Alle elsker Raymond (r)
08.30 The Ellen DeGeneres

Show (r)
09.20 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Navy NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres Show
13.00 The Real Housewives of

Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Danmark
16.00 Svenske Hollywoodfruer

(r)
17.00 How I Met Your Mother

(r)
18.00 Luksusfellen Sverige (r)
19.00 Parneviks (r)

(1) Sv. realityserie fra
2016. Familien Parnevik
er tilbake med en ny
sesong fra solfylte Flori-
da. I denne premieren
dukker UFC-stjernen Ale-
xander «The Mauler»
Gustafsson opp, sam-
men med komiker Felix
Herngren.

20.00 Hele Norge baker (r)
(3) Norsk realityserie.
Denne uken er det gjær-
bakst som står på meny-
en, og her gjelder det å
bevise at man behersker
gjærens kunst. Den før-
ste oppgaven er å lage
flate brød og teknisk
oppgave er å lage en søt
gjærklassiker med sukker
på som de fleste kjenner,
men aldri har bakt
selv….nemlig Berlinerbol-
len.

21.00 Runner Runner
Am. krimdrama fra 2013.
Richie er student på tra-
disjonsrike Princeton
University. I tillegg er
han svak for casinospill
på nett. I rollene: Ben
Affleck, Justin Timberla-
ke, Gemma Arterton.
Regi: Brad Furman.

22.50 Phone Booth
The Phone Booth. Am.
spenningsfilm fra 2002.
New York har 8 millioner
innbyggere, 22 millioner
telefoner, og en milliard
telefonsamtaler hver
dag. Sjansen for at Stu-
art svarer når det ringer i
en telefonboks burde
derfor være under null…
New York har 8 millioner
innbyggere, 22 millioner
telefoner, og en milliard
telefonsamtaler hver
dag. I rollene: Colin Far-
rell, Kiefer Sutherland,
Forest Whitaker. Regi:
Joel Schumacher. (15 år)

00.15 Bad Ass
Am. actiondrama fra
2012. Regi: Craig Moss.

01.45 Runner Runner
Am. krim/drama fra
2013. Regi: Brad Furman.

03.15 How I Met Your Mother
(r)

03.40 Kongen av Queens (r)
04.30 MasterChef USA (r)
05.15 Nanny (r)

06.00 What's New Scooby-
Doo? (r)

06.20 Dyreflyplassen (r)
06.45 Min mann kan (r)
07.35 Christine (r)
08.00 Cougar Town (r)
08.25 America's Funniest

Home Videos (r)
08.50 Christine (r)
09.15 Morgan og Ola-Conny i

USA (r)
10.05 Millionær søker kjæreste

(r)
11.55 The Big Bang Theory (r)
12.50 America's Funniest

Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny i

USA (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men (r)
18.05 The Big Bang Theory (r)
19.00 Black-ish

(20) Am. komiserie fra
2014. Pops får et brev fra
skatteetaten og frykter
det verste.

19.30 The Big Bang Theory (r)
(9) Am. komiserie fra
2015. Sheldon og Amy
tilbringer thanksgiving
sammen som venner.
Howard går motvillig
med på å jobbe som fri-
villig på suppestasjonen
med Bernadette, Raj og
Emily.

20.30 I kveld med YLVIS LIVE (r)
(9) Norsk talkshow fra
2016.

21.30 Typisk deg med Petter
Schjerven (r)
(4) Norsk underhold-
ningsserie. Petter Schjer-
ven finner ut hva som er
statussymbolene i Norge
i 2016. Han får Alejandro
Fuentes til å fortelle his-
torien om da han kjørte
millionbåten sin i brygga
og om nedturen etterpå.

22.30 Neste sommer (r)
(3) Norsk komiserie. Terje
arrangerer slektstreff og
gleder seg til å vise fetter
Harald hvem som har
klart seg best her i livet.

23.00 Thomas Giertsen: Helt
perfekt (r)
(3) Norsk komiserie. Tho-
mas er bekymret for
effektiviteten og arbeids-
miljøet på kontoret, og
hyrer inn en profesjonell
kaospilot.

23.30 The Graham Norton
Show
(18) Br. talkshow. Julian-
ne Moore, Rebel Wilson,
Ant and Dec og Little
Mix er gjester.

00.30 CSI (r)
01.25 Castle (r)
02.20 Special Victims Unit (r)
03.10 CSI: NY (r)
03.55 CSI (r)
04.40 Falling Skies
05.30-06.00 Video Surf (r)

19.55: Anno 22.15: Punx 20.00: Idol 21.00: Runner Runner21.30: Typisk deg med ...
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Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time.
06.03 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Lønsj
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.00 Her og nå
18.30 Kveldsåpent
21.03 Radio Rock
00.05 Nattradioen
02.03 Lørdagskveld med Pia
Skevik

04.03 Norsk på norsk
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding
med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 17.00 og
18.00.
05.03 Radiolangs
05.33 Godhet
05.45 Værmelding med var-
sel for fiskebankene

06.03 P1+ musikkmiks
06.30 Nyhetsmorgen
07.05 Frokostradio
09.03 Jacobsen
11.05 Jukebox
12.30 Bakoversnakk
13.30 P1+ musikkmiks
14.03 Alle tiders blinkskudd
15.05 Nonstop
16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks
18.30 Lutter øre
19.03Mørkets opplevelser
19.30 Studio Sokrates
20.03 Her og nå
21.03 Countrybaren
22.03 Gammelnorsk
23.03 P1+ musikkmiks
04.03–05.00 Norsk på norsk

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
15.00, 17.00, 18.00 og
20.00.
06.03Mørkets opplevelser
06.33 Nyhetsmorgen
07.45 Politisk kvarter
08.03 Kulturnytt
08.33 Nyhetsmorgen
09.03 Ekko
11.03 Spillerom
12.04 Árdna – Samisk kultur-
magasin på norsk

12.30 Nyhetslunsj
13.03 Kulturhuset
15.05 Nyhetsettermiddag
17.03 Salongen
18.00 Dagsnytt atten
19.03Musikk i P2: Jazzklub-
ben

21.03 Kulturhuset
22.03 Ekko
23.03 Salongen
00.05 Klassisk natt
02.00 Klassisk natt – gjenhør
fra NRK Klassisk

05.03–06.00 Klassisk natt –
gjenhør fra NRK Klassisk

Nyheter hver halvtime kl.
06.00-10.00 og 15.00-18.00.
Ellers hver time frem til kl.
20.00.
05.00 Før Morgenklubben
med Johanna

06.00Morgenklubben m/
Loven & Co

10.00 Formiddag med Johan-
na

15.00 Ettermiddag med Kim
& Katja

18.00 80tallsmusikk med Lars
Eikanger

20.00 KimWildes 80s show
22.00 Radio Norge kveld
01.00–06.00 Nattmusikk

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-18:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30 og 16:00. P4-sport kl.
06:50, 08:10, 09:10, 15:03,
16:03 og 17:10.
05.00 Høydepunkter fra P4s
Radiofrokost

06.00 P4s Radiofrokost
10.00Misjonen
12.00 Jorda rundt
13.00Michael direkte
15.00Midt i Trafikken
18.00 P4-kvelden
21.00 P4-helg
01.00–07.00 P4-natten

06.00Morgensending
10.00 Bad Dog!
10.55 Bondi Vet
11.50 Dr. Dee: Alaska Vet
12.45 Gator Boys
13.40 Hus i tretoppene
14.35 Tanked
15.30 Dyrepolitiet i Sør-

Afrika
16.25 Elvemonstre
17.20 Big Fish Man
18.15 Tanked
19.10 Echo og elefantene

ved Amboseli
19.40 Echo og elefantene

ved Amboseli
20.05 Hus i tretoppene
21.00 Big Fish Man
21.55 Gator Boys
22.50 Elvemonstre
23.45Man-Eating Super

Croc
00.40 Big Fish Man
01.35 Tanked
02.25 Echo og elefantene

ved Amboseli
02.50 Echo og elefantene

ved Amboseli
03.15 Nattsending

06.00Morgensending
10.50Michael McIntyre's

Comedy Roadshow
11.45Would I Lie To You?
12.20 QI
12.50 Pointless
13.45 Top Gear
15.45 Top Gear USA
16.35Would I Lie To You?
17.05 QI

(15) Jingle Bells.
17.45 Pointless
18.45 Top Gear
19.45Would I Lie To You?
20.25 QI

(17) VG Part One.
21.00 Live At The Apollo
22.00 Car Crash TV
22.30 8 Out of 10 Cats
23.05 The IT Crowd

(2) The Final Count-
down.

23.35 The GrahamNorton
Show

00.30Would I Lie To You?
01.10 Pointless
02.05 Car Crash TV
02.35 8 Out of 10 Cats
03.00 Nattsending

06.20Morgensending
09.40 Capote

Am. drama fra 2005.
11.35 The Face of Love

Am. drama fra 2013.
13.05 Close Up
13.30 Close Up
13.55 Still Alice

Am. drama fra 2014.
15.45 Austenland

Am. romantisk kome-
die fra 2013.

17.25 Tracks
Austr. drama fra
2013.

19.15 The D Train
Am. dramakomedie
fra 2015.

21.00 Beck – Steinar
Sv. thriller fra 2016.

22.35 Kingsman: The
Secret Service
Br. actionkomedie fra
2014. (15 år)

00.45 Insidious: Chapter 2
02.30 2 Guns
04.20-06.45Mr. Turner

07.15Morgensending
11.55 Killers

Am. actionkomedie
fra 2010.

13.35 Stolthet og fordom
Br. kostymedrama fra
2005.

15.40 Land Ho!
Am./islandsk drama-
komedie fra 2014.

17.15 About Alex
Am. drama fra 2014.

18.55 The Art of the Steal
Am. krimkomedie fra
2013.

20.25 Hot Tub Time
Machine 2
Am. komedie fra
2015. (15 år)

22.00 Terminator: Genisys
Am. action fra 2015.
(11 år)

00.05 Léon
01.55 Beck – Invasionen
03.30 The Babadook
05.10 Close Up
05.35 Nattsending

07.00 Coupe de la Ligue
(r)

09.00 Tippeligaen (r)
11.10 Coupe de la Ligue

(r)
Fotball fra Coupe de
la Ligue 2015/2016 i
Frankrike.

13.15 Tippeligaen (r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

15.30 Tippeligaen (r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

17.40 Tippeligaen (r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

19.50 Tippeligaen (r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

22.00 Coupe de la Ligue
(r)
Fotball fra Coupe de
la Ligue 2015/2016 i
Frankrike.

24.00-01.50 Tippeligaen
(r)
Fotball fra Tippeliga-
en 2015 i Norge.

06.00 Clarence
06.20 Gumballs fantastis-

ke verden
06.45 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
07.05 DreamWorks Dra-

gons
07.30 Teen Titans Go!
07.50 Onkel Farfar
08.00 Eventyrtid
08.20 Der hagen slutter
08.45 Diverse sendinger
15.55 Gumballs fantastis-

ke verden
16.30 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
16.50 DreamWorks Dra-

gons
17.15 Teen Titans Go!
18.00 Scooby Doo på

Zombie-øya
Am. animasjonsfilm
fra 1998.

19.15 Ninjago: Spinjitzu-
mesterne

20.15 Ben 10
20.45 Eventyrtid
21.00 Kveldssending

06.00Morgensending
07.50Mythbusters
08.40Mektige skip
09.30 Livsfarlig fangst
10.30 Gullfeber
11.30 Street Outlaws
12.30 Elvemonstre
13.30 Hillbilly Handfishin'
14.30Mektige skip
15.30 Bilfikserne
16.30 Outback Truckers
17.30 Alaska: The Last

Frontier
18.30 Auction Hunters
19.00 How Do They Do It?

with Kenneth Tonef
19.30 Fast and loud
20.30 Bilfikserne
21.30 Ghost Asylum
22.30Mountain Monsters
23.30 YukonMen
00.30Mythbusters
01.30 Fast and loud
02.30 Hvordan gjør de det

– Norge
03.00 Hvordan gjør de det

– Norge
03.30Mighty Ships
04.20 Nattsending

06.00 Phineas og Ferb
06.20 Lab rats
06.45 Supersykehuset
07.10 Kickin' It
08.00 Jessie
08.45 Austin & Ally
09.35 Diverse sendinger
13.20 Austin & Ally
14.10 Her er ditt liv, Riley
14.35 Dog with a blog
15.00 Bunkd
15.25 Kickin' It
15.50 The Club
16.00 Violetta
16.45 The Descendants –

Den onde verden
16.50 Her er ditt liv, Riley
17.15 Best friends whene-

ver
17.40 Det var ikke meg
18.05 The Descendants –

Den onde verden
18.10 Løvenes konge

Am. animasjonsfilm.
19.40 7D
19.50 Dog with a Blog
20.15 Violetta
20.55MikkeMus
21.00 Kveldssending

05.25Morgensending
11.15 Antikkrejlerne (r)
12.00 Antikduellen (r)
12.30 I hus til halsen (r)
13.05 Hammerslag (r)
13.35Mord på hjernen (r)
15.20 Strømerne fra Liver-

pool
16.10 Strømerne fra Liver-

pool
17.00 Downton Abbey (r)
17.50 TV AVISEN
18.00 Under hammeren

(r)
18.30 TV AVISENmed

Sporten
19.00 Disney Sjov
20.00 X Factor
21.00 TV AVISEN
21.15 Vores vejr
21.25 X Factor Afgørelsen
21.50 This MeansWar

Am. actionkomedie
fra 2012.

23.20 Skrædderen fra
Panama
Irsk/am. thriller fra
2001.

01.05 Nattsending

06.00Morgensending
13.35 Fantastiske fund
14.20 Hvem bor hvor?
14.50 Grænsepatruljen
15.20 Grænsepatruljen
15.50 CPH Lufthavnen
16.25 Natholdet
17.00 Nyhederne og Spor-

ten
17.12 Regionale nyheder
17.20 Go' appetit
17.50 Vejret
18.00 Nyhederne og Spor-

ten
18.14 Regionale nyheder
18.25 Dit forårsvejr
18.30 Go' aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Sorte kugler

Da. komedie fra 2009.
21.30 James Bond: The

SpyWho LovedMe
Br. actionthriller fra
1977. (15 år)

23.35White Collar
00.25 Blue Bloods
01.15 Nattsending

06.00Morgensending
09.45 Alpint: V-cup

Storslalåm, 1.
omgang, m. Direkte.

11.00 Kombinert
V-cup i Schonach,
Tyskland. Direkte.

12.00 Skiskyting: VM (r)
12.45 Alpint: V-cup

Storslalåm, 2.
omgang, m. Direkte.

14.00 Kombinert
Verdenscup i Scho-
nach. Direkte.

15.15 Skiskyting: VM (r)
16.00 Langrenn: Verdens-

cup i Montreal (r)
16.45 Hopp: V-cup (r)
17.45 Skiskyting: VM (r)
18.55 Eurosport News
19.00Major League Soc-

cer – MLSWeek
19.30 Hopp: V-cup (r)
20.10 Hopp: V-cup

HS 134. Direkte.
22.15 Langrenn: V-cup

Sprint, fristil, herrer
og kvinner. Direkte.

23.15 Eurosport News
23.20 Nattsending

06.00Morgensending
08.05 Ungemødre (r)
08.35 Ungemødre (r)
09.05 Hundehviskeren (r)
10.00 Ungkaren (r)
11.40 One Tree Hill (r)
12.35 Gilmore Girls (r)
13.35 Gossip Girl (r)
14.30 Ugly Betty (r)
15.25 One Tree Hill (r)
16.25 Sofias engler (r)
17.25 Kakekrigen (r)
18.25 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Slankeeksperimen-

tet (r)
21.30 The New Daughter

Am. grøsserthriller fra
2009.

23.35 På fylla i Sunny
Beach (r)

00.40 Scandal (r)
01.40 Sofias engler (r)
02.40Medium (r)
03.30 The Originals
04.15 Supernatural
05.00 Nattsending

05.30Morgensending
09.40 Baking Good,

Baking Bad (r)
10.10 East BitesWest (r)
10.40 Skattegraverne (r)
11.10 Ultimate Airport

Dubai (r)
12.00 The GoodWife (r)
12.50 Psych (r)
13.40 Cheers (r)
14.10 Cheers
14.40 The Border (r)
15.30 Animals Unleashed

(r)
15.55 Animals Unleashed

(r)
16.25 Alle elsker Ray-

mond (r)
20.05 NCIS (r)
21.00 NCIS: New Orleans

(r)
21.55 TheWhole Nine

Yards
Am. komedie fra
2000. (15 år)

23.50 TheWalking Dead
(r)

02.20 NCIS (r)
03.10 Nattsending

06.20Morgensending
13.25 Veipatruljen (r)
13.55 Fikserne (r)
14.25 The Flash (r)
15.25 Pantelånerne i

Detroit (r)
16.25 Lagerkrigen (r)
16.55 Lagerkrigen (r)
17.25 Grensevakten (r)
17.55 Grensevakten (r)
18.30 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
19.00 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
19.30 Nattpatruljen (r)
20.00 Nattpatruljen (r)
20.30 Rude Tube (r)
21.00 Rude Tube (r)
21.30 The Big Bang Theo-

ry (r)
22.00 The Big Bang Theo-

ry (r)
22.30 Two and a Half

Men (r)
23.00 Two and a Half

Men (r)
23.30 Collateral
01.55 Nattsending

06.00Morgensending
09.00 Lev fritt eller dø
09.55 Alaskas siste utpost
10.50 Villmarkens mann
11.45 Slik blir du villmar-

kens mann
12.40 Avsløringen av

Anne Frank
14.30 Alaska State Troo-

pers
15.25 Dubai: den ultimate

flyplass
16.20 Flyhavarikommisjo-

nen
17.15 Gull i Yukon
18.10 Vinterveiens helter

Norge
19.05 Highway Thru Hell
20.00 Test hjernen
21.00 Kokainkrigen
22.00 Drugs Inc
23.00 Highway Thru Hell
24.00 Vinterveiens helter

Norge
00.55 Drugs Inc
01.50 Inside Combat

Rescue
02.40 Gull i Yukon
03.30 Nattsending

19.30 P3Morgen
Programleder: Hen-
ning Raae, Erlend
Osnes.

20.00 Snø, sprit og spio-
nasje (r)
(3) Br. realityserie.
Mamma-gutten Max
og party-jenta Daryl
skal på sin første ski-
ferie sammen med
flere venner.

20.55 One Direction –
veien til San Siro (r)
Br. musikkdokumen-
tar fra 2014.

21.20 Ski Tour Canada
Sprint fri teknikk,
kvinner og menn.

22.25 Skam
Norsk dramaserie.

22.50 Hotell mor og far (r)
(3) Br. livsstilserie.

23.45 Ukens vinner (r)
00.15 Trygdekontoret (r)
01.05 Nattsending

06.30 Uki (r)
06.35 Her bor Daniel Tiger

(r)
06.50 Lodde og Linn (r)
07.00 Bernhard Brannbil

(r)
07.15 Postmann Pat –

Spesialpakkeservice (r)
07.30 Charlie og Lola (r)
07.45 Ellas lørdag (r)
07.50 Tøfferud (r)
08.05 Diverse sendinger
16.10 Hank Zipzer (r)
16.35 Den ultimate Spi-

der-Man
17.00Manaid
17.10Manaid (r)
17.15 Sigge (r)
17.30 Uki (r)
17.35 Her bor Daniel Tiger

(r)
17.50 Lodde og Linn (r)
18.00 Lundefjell
18.05 Zack & Quack (r)
18.20 Kodetropp O
18.35 Hotell 13 (r)
18.50 Supernytt (r)
19.00-19.30 Caps Club

05.25Morgensending
13.25 Alpint: Världscupen

Herrarnas storslalom,
andra åket.

14.25 Stina omHillary
Clinton (r)

14.55 Hem till byn (r)
15.55 Gomorron Sverige

sammandrag
16.15Mord och inga visor
17.00 Vem vet mest? (r)
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.20 Olof Palme – osänt
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Roliga timmen
21.00 Skavlan
22.00 Längdskidor: Värld-

scupen, Ski Tour Kana-
da
Sprint, fristil.

23.30 Rapport
23.35 Game of thrones
00.35 Nattsending

08.10Morgensending
16.00 Rapport
16.05 Politik i bokhyllan
16.20Min sanning: Lina

Axelsson Kihlblom (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Arkitekturens pär-

lor
18.10 Akuten (r)
19.00 Vem vet mest?
19.30 Trädgården på

Strömsö
20.00 Fem banbrytande

arkitekter
20.50 K-märkt
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Dallas buyers club

Am. drama från 2013.
23.40 Ei saa peittää (r)
00.10 Trädgården på

Strömsö (r)
00.40 Nattsending

06.00Morgensending
12.35 They Died with

Their Boots On
Am. westerndrama
fra 1941.

15.00 Destination Tokyo
Am. thriller fra 1943.

17.15 The Postman
Always Rings Twice
Am. drama fra 1946.
(15 år)

19.10 Little Women
Am. drama fra 1949.

21.00 King Solomon's
Mines
Am. actioneventyr fra
1950.

22.40 Northern Pursuit
Am. eventyr fra 1943.

00.10 King Solomon's
Mines

01.55 Northern Pursuit
03.30 TCM Presents

Under the Influence:
John Leguizamo

04.00 Nattsending

06.00Morgensending
08.00 Salvage Dawgs
09.00 Shed and Buried
10.00Mysteries at the

Monument
11.00Mysteries at the

Museum
12.00 House Hunters

International
14.00 Salvage Dawgs
15.00 Building Alaska
16.00 Ultimate Braai Mas-

ter
17.00 Bizarre Foods Ame-

rica
18.00 House Hunters

International
20.00 Salvage Dawgs
21.00 Building Alaska
22.00Man Caves
23.00Mysteries at the

Monument
24.00 Hotel Secrets &

Legends
01.00 Bizarre Foods Ame-

rica
02.00 Salvage Dawgs
03.00 Building Alaska
04.00 Nattsending

05.00Morgensending
09.00 Paddington

Br./fr. komedie fra
2014.

11.00 The Theory of Eve-
rything
Br. drama fra 2014.

13.00 Bokstrollene
Am. animasjon fra
2014.

15.00WhatWe Did On
Our Holiday
Br. dramakomedie fra
2014.

17.00 Avskjedsfesten
Israelsk komediedra-
ma fra 2014.

19.00 The Rewrite
Am. romantisk kome-
die fra 2014.

21.00 Fast & Furious 7
23.20 Fatal Instinct

Am. actionfilm fra
2014.

00.50 Tomorrowland
03.00 TheWedding Ring-

er
04.40-07.00 Fast & Furi-

ous 7

06.00Morgensending
10.00 Privat praksis (r)
10.50 Frustrerte fruer (r)
11.45 Hus til salgs – opp-

ussing (r)
12.35 Kjære mamma (r)
13.05 Rachael Ray
14.00 Hekta på oppussing
14.25 Top Chef USA
15.20 The Kardashians (r)
16.15 FML (r)
16.45Mitt bittelille hjem

(r)
17.35Min bittelille bolig-

drøm (r)
18.00 Flipp eller flopp? (r)
18.30 Flipp eller flopp? (r)
19.00 The Kardashians (r)
20.00 Oxford Street (r)
21.00 Ghosts of Girlfri-

ends Past
Am. romantisk kome-
die fra 2009. (7 år)

23.00 Save the Last Dance
Am. drama fra 2001.
(11 år)

01.10 Grey's Anatomy (r)
02.05 Judging Amy (r)
03.00 Nattsending

06.00Morgensending
13.05 Rules of Engage-

ment
13.30 Last Man Standing
14.00 Grounded for Life
14.25 Fresh Prince of Bel

Air
15.25 Scrubs
15.55 Scrubs
16.20 That '70s Show
17.10 Parks and Recreati-

on
18.05 30 Rock
18.30 Kollektivet
19.00 Klovn
19.30 Parks and Recreati-

on
20.00 Parks and Recreati-

on
20.30 That '70s Show
21.00 That '70s Show
21.30 Enmoderne familie
22.00 Don't Trust the

Bitch
23.00 Tonight Showwith

Jimmy Fallon
23.50 Kollektivet
00.20 Klovn
00.50 Nattsending

14.40 Netbusters
15.10 Nyheter fra Premier

League
15.40 Premier League
17.40 Nyheter fra Premier

League
18.10 Championship

Birmingham – Hull.
20.10 Høydepunkter fra

Football League
Oppsummering av de
siste kampene i de
lavere divisjonene i
England.

20.40 Championship
Middlesbrough –
Wolverhampton.

22.45 Premier League Pre-
view

23.15 Premier League
Midweek Review

00.15 Nyheter fra Premier
League
Oppdaterte nyheter
fra eng. toppfotball.

00.45-06.00 Champions-
hip
Middlesbrough –
Wolverhampton.

06.00 Sport NÅ
08.00 Camp Kollen

Christian Paasche &
co slår leir ved Hol-
menkollen under VM
i skiskyting. Direkte.

18.00 Nyheter fra Premier
League

18.30 Basketball: NBA
Action

18.55WRC Rally Mexico
SS1 Street Stage
Første fartsprøve av
Rally Mexico.

19.55 VM i Banesykling
Fra Lee Valley Vel-
oPark i London.

22.45 Premier League Pre-
view

23.15 Nyheter fra Premier
League
Oppdaterte nyheter
fra eng. toppfotball.

23.50-06.00 Sport NÅ
Alltid oppdaterte
sportsnyheter.

05.25Morgensending
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Car Matchmaker (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Broom (r)
14.15 Fail Army (r)
14.45 Fail Army (r)
15.15 Iskrigerne (r)
15.45 American Ninja

Warrior (r)
16.40 Fraktekrigen (r)
17.05 Fraktekrigen (r)
17.35 Fail Army (r)
18.05 Fail Army (r)
18.35 Iskrigerne (r)
19.05 Vettskremte pøbel-

unger (r)
20.00 Fail Army (r)
20.30 Fjorden Cowboys (r)
21.00 Revolver

Fr./br. thriller fra
2005. (15 år)

23.05 Arrow
23.55 Politidøgnet – ver-

den rundt (r)
00.50 Nattsending

05.50Morgensending
12.40 Dallas
13.35 Hemma hos Jamie
14.05 Hemma hos Jamie

(r)
14.40 Hem till salu
15.55 Extrememakeover

weightloss
16.50 Bytt är bytt
17.50 Trav: V75 Klubben
17.55 Äntligen hemma
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 TV4Sporten

Sportnyheter.
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Sagan om konung-

ens återkomst
Am. äventyrsfilm från
2003. (11 år)

22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Sagan om konung-

ens återkomst forts.
01.55 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 How I Met Your

Mother (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00Whose Line Is It

Anyways? (r)
21.30 Hundepatruljen

Oslo (r)
22.30 Babel

Fr./am./meks. drama
fra 2006. (15 år)

01.25 Nattsending

11.00 La Liga
12.45 La Liga
14.30 La Liga

Levante – Real
Madrid.

16.15 La Liga
Rayo Vallecano –
Barcelona.

18.00 UEFA Champions
LeagueWeekly
Fotballmagasin.

18.30 Serie A: Høyde-
punkter
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i
Serie A.

19.00 La Liga: Høyde-
punkter
Høydepunkter fra den
sist spilte runden i La
Liga.

20.00 Ligue 1 Preview
Show
Fotballmagasin.

20.25 Ligue 1
Caen – Monaco.

22.30-00.15 La Liga
Espanyol – Real Betis.

11.00 Dart: Premier Lea-
gue

14.30 Fotball: La Liga
16.15 Håndball: Rewind –

TheWomen’s Hand-
ball Show

16.40 Basket: Euroleague
Top 16

17.00 Håndball: EHF
Champions League

18.40 Basket: Euroleague
Top 16
Kaunas ?algiris –
Brose Baskets Bam-
berg.

20.40 Fotball: Serie A
Roma – Fiorentina.

22.40 Kampsport: UFC:
Anderson Silva vs
Michael Bisping
Fra London.

24.00 Boksing: Carl
Frampton vs Scott
Quigg
Galla fra Manchester.

02.35-08.00 Ishockey:
NHL
Dallas Stars – New
Jersey Devils.

06.30Morgensending
08.15 Landsbyakutten (r)
09.05 Drømmen om

landsbygda (r)
10.00 Hus til salgs Austra-

lia (r)
10.55 Sporløst forsvunnet

(r)
11.55Medium (r)
12.55Mord ogmysterier

(r)
15.10 Castle (r)
16.10 Undercover Boss

USA (r)
17.10 Frasier (r)
17.45 Drømmedesign (r)
18.50 Landsbyakutten
19.55 Kastrup lufthavn (r)
20.30Milliardærenes liv

(r)
21.30 CSI: NY (r)
22.30Mord ogmysterier

(r)
00.50 Kriminalsjef Foyle

(r)
02.55Medium (r)
03.45 Gordon Ramsay:

The FWord (r)
04.35 Nattsending
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navn i dag
frist for hilsener
For innrykk tirsdag: fredag kl. 10.00.
For innrykk torsdag: Mandag kl. 10.00.
For innrykk lørdag: onsdag  kl. 10.00.

Gratulerer med bursdagen, bryllupsdagen eller med den nyfødte.

50 år
Mona iren Bråthen 
raaen. Årene går så fort, 
men du holder deg like 
godt! Hjertelig til lykke 
med dagen og alt godt for 
kommende år! En stor og 
varm BURSDAGSKLEM til 
deg fra Terje Olai, Silje, Ole 
Martin & Stine m/familie.

12 år
Caroline. Hipp hurra for 
verdens beste Caroline 
som fyller 12 år. Du er ei 
god, snill og omsorgsfull 
jente som vi er veldig glad 
i. Ønsker deg en super 
feiring. Klemmer fra 
Christian, Erland, mamma 
og pappa. Mommo, Besse 
og bestefar hilser også.

6 år
arvid elias raaen. Hipp 
Hurra for Arvid Elias Raaen 
som fyller 6 år i dag 3. 
mars. Klem fra bestemor 
og bestefar i Runn. 
Oldemor hilser også.

5 år
Kristi tonby hagajor-
det. Vi vil få gratulere den 
supre jenta vår med 
bursdagen. Tenk nå er du 
så mange år som hele 
hånda. Vi er kjempeglad i 
deg lille sjarmtroll. 
Klemmer fra Marte, Hilde, 
Eirin, pappa og mamma.

*** 

Go'jenta er 5 år! Gratulerer 
så masse med dagen din, 
snuppelura. Du er ei 
solstråle uten like og jeg 
syns det er kjempemoro å 
være sammen med deg. 
Glad i deg! Mange 
klemmer fra fadder Lene.

3 år
Marie serine fagernes 
Bottegård. Hurra for min 
lillesøster som har 
bursdag. Du er så snill, og 
jeg synes det er så gøy å 
leke sammen med deg. Vi 
er alle veldig glad i deg, og 
stolt av deg. Stor klem fra 
bror Henrik, mamma og 
pappa.

2 år
leah Marie Kartbrå-
ten-heine. Vi vil 
gratulere vår kjære datter 
som ble 2 år 02.03 som 
også snart blir storesøster. 
Mamma og pappa er 
utrolig glad i deg jenta vår. 
Masse klemmer fra 
mamma og pappa.

2 år
Ulrik Wiger sørensen. 3 x hurra for godgutten Ulrik, som 
fyller 2 år, 4. mars. Klemmer fra onkel Fredrik, offa og momei.

gratUlerer Med dagen

På vegne av Vestfossen Idrettsfo-
rening, og Fotballgruppa i VIF, som 
han hadde et særlig hjerte for, har 
jeg fått i oppgave å si noen ord.  

Kjære familie, vi føler med dere 
i sorgen, og vi håper foreningen 
kan være en støtte for dere i 
denne vanskelige tida.

Edgar, var arvelig belasta både 
når det gjaldt medlemskap i VIF 
og som fotballspiller. Spor etter 
Anton finnes fortsatt i forenin-
gens historie. 

Edgar var aktiv som fotballspil-
ler i barne- og ungdomsåra, noe 
han fortsatte med også som 
voksen, på B-laget og i Old Boys, 
samt også på bedriftsnivå. Han 
var kanskje ikke det helt store 
balltalentet, og noen vil hevde at 
han hadde en vel avslappa, litt 
laidback holdning, til å skulle 
lykkes på A-laget. Et lag han for 
øvrig fulgte helt til det siste, fra 
sin relativt faste plass bak det ene 
målet. (hvilket?) Men Edgar 
hadde veldig mange andre talent, 
som han utvikla til fullkommen-
het. Disse egenskapene, disse 
ferdighetene, kunne foreningen 
vanskelig ha klart seg uten. 

Administrator: Det starta med 
at han på 1980- og 1990-tallet var 
med i styre og stell for de yngre 
lagene, blant annet som opp-
mann. En jobb som gjorde at han 
også kjørte dem rundt til Buske-
ruds mange fotballbaner. Edgar 
tok så på seg lederrollen i 

fotballgruppa i flere år, og hadde 
også en aktiv finger med i 
praktiske gjøremål. Han bidro på 
1970- og 80-tallet blant annet til 
at banen på gamle Idretten var 
godt vedlikeholdt både på 
sommer- og vinterstid.  

Edgar blei også benytta i 
mange arbeidsgrupper i forenin-
gen, og da den videre framtida for 
Jungerløpet var usikker for noen 
år siden, var han veldig delaktig i 
at løpet kunne fortsette, og helt 
til det siste var han en ivrig 
dugnadsinnkaller, og innkjøper 
for Jungerløpet. 

Rådgiver: Edgar var kunnskaps-
rik, og hadde et stort kontaktnett. 
Hvilket han visste å benytte til 
foreningens beste, uansett 
gruppe. Det viktigste var nok da 
Idretten brant, og han kunne 
bidra med sin store kompetanse, 
og gode råd, slik at det økono-
miske oppgjøret gjorde forenin-
gen i stand til å bygge et nytt 
klubbhus på Strandajordet. Det 
var et svært stolt øyeblikk også 
for Edgar da klubbhuset kunne 
innvies sommeren 1998.

Raus kremmer: Vi har ikke tall 
på de mange jobber Edgar har 
skaffa, som har gitt penger i 
klubbkassa. Vi har heller ikke 
summen av alle beløpene han har 
bidratt med som sponsor. Eller 
som ivrig loddselger for billotte-
riet, eller som like ivrig selger av 
halvlitere på Markensfestene, 

noen kjøpte for øvrig samme 
halvliteren to ganger, så overbevi-
sende selger var Edgar. Eller da 
det blei igjen pølser i Jungerløpet 
og vi som var dugnadsgjengen 
blei tilbudt restpakkene billig. Og 
kjøpte. Til en pris ca. 50 prosent 
over prisen KIWI der pølsene var 
kjøpt. Edgar sa heller aldri nei til 
dugnader, mange av dem hadde 
han også ansvaret for sjøl. Hans 
kremmerånd, hans mange gode 
råd i økonomisk vanskelige 
spørsmål, har vært uvurderlig. 

Motivator / støttespiller /
inspirator: Edgar fikk oppleve 
oppturer, men også noen 
nedturer i VIF. Han ga aldri ga 
opp. Han så alltid framover, 
hvordan vi sammen skulle vende 
pila oppover igjen. Dette var helt 
uvurderlig da deler av Strandajor-
det raste ut i 1984, og i en tung 
etterfølgende periode da 
foreningen av økonomiske 
årsaker nærmest ble satt under 
offentlig administrasjon. Hans 
støtte og pågangsmot, hans evne 
til å stå oppreist, den hjalp oss 
alle. Like uvurderlig var det da 
Idretten brant, og alt så mørkt ut 
av den grunn. 

Inspirator i VIF var han 
gjennom sine handlinger, det han 
gjorde, måten han tok tak i saker. 
De mange gode, rosende ord, og 
oppildnende ord fra sidelinja på 
kamper på alle nivåer, i møter, 
eller på dugnader. Han var også 

en inspirator gjennom sin 
utålmodige handlekraft. Det var 
lett å se på Edgar når det blei 
prata for mye, gjort for lite 
(småspytting). Det signalet lønte 
det seg å ta på alvor. 

Raushet og omtanke for andre: 
Jeg kjenner ikke mange som har 
vært så lite selvopptatte som 
Edgar. Han var opptatt av oss, og 
han hadde et øye for alle. 
Gjennom å være den han var 
innbød han til kontakt, eller han 
klarte å få kontakt, også med dem 
som ikke så mange ville kontakte. 
En raus, varm og snill menneske-
kjenner. Hvor mange er vi ikke 
som har fått en dag forandra til 
det bedre av en munter kommen-
tar, og det gode smilet hans, eller 
ei god historie, eller en god klem, 
gjerne alt sammen i løpet av noen 
få minutter. Edgar har satt spor 
etter seg som vil stå lenge.

Stolte øyeblikk: Vi veit at Edgar 
hadde mange stolte øyeblikk med 
VIF

• Å entre banen i VIF-drakta 
første gang som lilleputt. Den 
grønne shortsen, seinere også 
shorts i andre farger, jeg husker 
den røde som den siste. Shorts og 
det vi ofte kaller Jesus-sandaler 
var hans varemerke. Hvem husker 
ikke Edgar på vei mot Strandajor-
det, en tidlig vårdag, i nettopp 
dette antrekket «Hallå, Kari, nå er 
fotballsesongen i gang!» - eller de 
som kjente han fra treningssente-

ret, der han stilte opp i samma 
shortsen, året rundt. «Går`n bare 
i shorts han 'a?» Han gjorde jo ikke 
det, det bare virka sånn.

• Fotballens vekst etter mange 
tunge år, både for A-laget, men 
også gjennom den spillegleden 
han så hos de minste spillerne, ikke 
minst da du Preben også entret 
VIF-drakta, og videreførte 
fotballarven og kjærligheten til 
VIF.

• Innvielsen av baneanlegget på 
Strandajordet, så Klubbhuset 
samme sted, og kunstgressbanen 
– alle anlegg som han både 
økonomisk, men like mye som 
støttespiller mentalt hadde æren 
for.

• Æresmedlem i 2010. For sitt 
lange, og innsatsfylte medlemskap 
blei Edgar utnevnt til æresmedlem 
på 100-års jubileumsfest i 2010. 
Ikke noe kunne være mer 
velfortjent.

Edgar hadde et brennende 
hjerte for VIF, og for Vestfossen. 
Nå slår det ikke mer – foreningen 
er uendelig stolt av å ha hatt 
Edgar som medlem i over 60 år, 
og for å ha vært en del av det 
Edgars satte meste pris. Og vi er 
uendelig lei oss for at Edgar døde 
så altfor tidlig. 

fra båndet på «kransen»: 
 takk for alt du var for oss, fra 
vestfossen if og fotballgrup-
pa. i en dyptfølt takk, lyser vi 

fred over edgars minne. 

■ Minneord 

■ BrUdepar

Bedre seint enn aldri... sa 
kjerringa! 08.08.2015, er 
en dato som alltid vil bety 
noe helt spesielt for oss. 
Mye av æren for det vil vi 
gi vår familie, venner og 
alle de andre som bidro til 
god stemming fra start til 
slutt. Vi er heldige! Anders 
Backe og Mari Grøterud.
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Pondus

nemi

barnas Planet lars rudbjer

Arbeidet med det atombombesikre rommet hos Bustenskjold skred raskt
fram. - Nå hadde de alt skuffet ut så mye jord og stein at det var blitt en hel
salong inne i knausen, og over dem lå den veldige klippeblokken som et
veldig tak. - Det skulle mye atomer til for å blåse bort den, trodde de.

- De tømret sammen ei diger dør og spikret på noen jernplater utenpå, så
den ikke skulle ha så lett for å revne av lufttrykket. - En måtte tenke på alt,
mente adelsmannen. - De satte også inn en gammel slagbenk og et par
skarvestoler til å sitte på, for komforten måtte heller ikke glemmes.

Stripe nr. 7Episode nr. 83 «Atombombesikkert rom»

jens von bustenskjold  Sigurd Lybech •  Anders Bjørgaard

Vikersundgata 18, boks 53, 3371 Vikersund
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Under slaget med barbarhæren i 

Gladiatoren (2000) velter en av 

vognene og avslører en gassylinder 

som er festet på undersiden.

En av åtte menn snorke i søvne, mens 

en av ti skjærer tenner.

I 1977 så en av tjue amerikanske 

kinogjengere Star Wars mer enn én 

gang.
Kilde: morsomfakta.no

- Min svigermor er en engel.
- Heldiggris, min lever ennå. 

- Vet du hvorfor alle svenskevitsene er 
så korte?
- For at svenskene også skal forstå 
dem. 

Kilde: Boka «Vitser & Gåter»

sitatet

Forbrukslån er noe 
som blir tatt opp av folk 

som er hardt gjeldet fra før.

Carsten o. Five

artig 
    å vite...

dagens
    v i t ser
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journalist
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journalist
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eirik gullord
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journalist
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416 91 725 
bks@bygdeposten.no
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mer@bygdeposten.no
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mediekonsulent 
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Kampanje-
dager
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ELEMENT
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Servantkran
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SPAR
1500,-
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Her finner du oss
Vikersundgata 18, 
boks 53,  3371 Vikersund
 
Ekspedisjonen åpen 
hverdager
kl. 10 – 14. 
Stengt i helgen.

Verdensmestere

HISToRIEBIlDET: Ole Einar Bjørndalen sikret i 1993 VM-gull for juniorer i lagkonkurransen. 
Bjørndalen (t.v.) gikk sammen med Dag Ivar Hovde og Frode Andresen i disiplinen som seinere er fjernet 
fra konkurranseprogrammet i skiskyting. Her viser de tre karene stolt fram sine medaljer.

POLLEN
Or

Hassel

Bjørk

Gress

Burot

Salix

Ekstremt
kraftig

Ingen 
spredning

VÆRET I DAG
kl. 12.00

BUSKERUD I DAG

SIGDAL

KRØDS-
HERAD

MODUM

ØVRE
EIKER

I DAG

OPP

NED

OPP

NED

I DAG

SOLA

MÅNEN

LANGTIDSVARSEL Vær/temp./vind kl. 12.00

Værdata levert av:

Værspalten er levert av:

Eggedal

Haglebu

Nore�ell

Åmot

Krøderen
Prestfoss

Vikersund

Hokksund

Produsert:
2016-03-02 12:03:36

-1 -8

-4

1

1

2

3

3

m/s

m/s m/s

m/s

m/s

8-12

3-7 4-8

5-9

3-7

2 2220

4-8 0-33-75-95-9 m/s m/sm/sm/sm/s

07:11 07:08

03:37 04:28

17:53 17:55

11:14 12:09

04:49

MAN TIRSØNLØRFRE

FREDAG

FREDAG

Dagen er               timer lengre enn ved vintersolverv.

Sludd. Senere opp-
holdsvær og lettere 
skydekke. Temperatur 
mellom -6 og 5 grader. 
Middel vind for områ-
det er svak vind.

Nok en gang måtte Natalie Santer ta imot en 
skuffet samboer i målområdet etter fellesstarten, 
under OL i Torino. Selv om han har gått tre gode 
løp i år, har det ikke vært bra nok. – Denne gang 
kunne det ha gått bedre, hadde jeg ikke bommet 
på siste stående, forteller en irritert Bjørndalen.

Null gull
Ole Einar Bjørndalen har fått to sølv og en 
bronsemedalje under OL i Torino, og er ikke 
fornøyd. Bjørndalen og Natalie Santer kommer til 
å bo i Østerrike til skiskytterkarrieren er over i 
2010, da flytter de til Norge. Håpet er at Ole Einar 
skal få litt motivasjon fra fjellene i Østerrike. 

Skuffet inn i mål
FoR 10 åR SIDEn

Ole Einar Bjørndalen vant 20 kilometeren i neste 
års OL-løyper i Salt Lake City. Verdenscuprennet 
gikk onsdag. 27-åringen bommet to ganger, men 
var allikevel 30 sekunder foran tyske Sven Fisher. 
Storebror Dag Bjørndalen ble nummer 19. 

 

Vant alt i prøve-OL
Ole Einar Bjørndalen fant VM-formen i seineste 
laget. Den kom nemlig da løypene foran neste års 
OL i Salt Lake City skulle testes. – Jeg liker meg i 
disse løypene, men å vinne tre renn på rad, hører 
til sjeldenhetene, forteller Ole Einar etter jakt-
starttriumfen. 

Seiret i Salt Lake
FoR 15 åR SIDEn
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