Velkommen til Kobberløpet 2016
BLI MED PÅ VÅRENS VAKRESTE SKIEVENTYR
For 48. gang har vi i IL Malm gleden av å invitere deg til
det tradisjonsrike skirennet i naturskjønne Sulitjelma i
Fauske kommune. Det er bare å skrive ned datoen
9. April 2016. Sett av helgen og bli med på en skikkelig
skifest i gruvebyen! Ikke nøl, start treningen nå og meld
deg på Kobberløpet 2016. En skiopplevelse som passer
for alle, fra mosjonister til verdensmestre.
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For mer info og påmelding: www.kobberlopet.no

VI LAGER SKIFEST I SULIS 9. APRIL 2016

Fakta om Eldar Rønning

Fakta om Niklas Dyrhaug

Eldar Rønning fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 2005, da han kom
på pallen i tre verdenscuprenn i sprint. Han endte til slutt på andreplass
sammenlagt i sprintcupen, bare slått av lagkamerat Tor Arne Hetland. Før sesongen 2008/09 sluttet han på sprintlandslaget og ble kaptein for det norske
allroundlaget. Rønning har, så langt, syv NM-gull, syv verdenscupseire, fire
enkeltseire i Tour de ski, et individuelt VM-sølv fra 2011 og bronse fra 2007.

Niklas Dyrhaug debuterte i verdenscupen i langrenn på Beitostølen 21.
november 2009. Han vant sitt første FIS-renn 16. januar 2011 i Surnadal. Han
ble nummer 16 i Tour de Ski 2011/12. Han oppnådde sin første pallplassering
i verdenscupen da han ble nummer tre sammenlagt i verdenscupfinalen som
ble arrangert i Stockholm og Falun fra 14. til 18. mars 2012. Under Ski-VM
2015 i Falun gikk han første etappe for Norges lag som ble verdensmester på
stafett. Han er på Norges herrelandslag også i sesongen 2014/15.

Født: 11. juni 1982 - Konkurrerer for: Skogn IL

Verdens nest beste VM-stafettløper
Mest oppsiktsvekkende er likevel Eldars innsats på – den kanskje mest
populære idrettsøvelsen blant det norske folk – selveste VM-herrestafetten.
Petter Nordthug er den eneste herreutøver i verden som har vært med å vinne
fem VM-stafetter på rad (2007-2015). På denne eksklusive lista følger to
nordmenn på delt andreplass. Begge har bidratt til fire VM-stafettgull på rad;
Bjørn Dæhli (1991-1997) og Eldar Rønning (2007-2013). Ingen andre i verden
har klart det, og hadde Eldar holdt seg frisk og i form vinteren 2014/15, ville
han og Petter ligget sammen på toppen av denne eksklusive lista. VMstafettseier i 2015 var faktisk den første Petter deltok i uten Eldar på laget.
Mer stafett enn Stafett-Martin
Bare for å sette Eldars bragt i litt perspektiv: Stafett-Martin eller Odd
Martinsen bidro, for eksempel, bare med ett VM-stafettgull for Norge. Det
skjedde i Oslo VM i 66. I Falun fikk han bronse sammen med de andre norske
herrene. Stafetteksperten Alsgård har fire stafettgullmedaljer, men ikke fire
på rad.
Norske herreløpere med flest stafettgull i ski-VM:
1. Petter Northug 5 (2007-2015)
2. Eldar Rønning 4 (2005-2011)
2. Bjørn Dæhlie 4 (1991-1997)
2. Thomas Alsgaard 4 (1995-1997 og 2001-2003)
2. Odd-Bjørn Hjelmeset 4 (2001 og 2005-2009)
Blant legender
i mars i år ble Eldar Rønning tildelt Holmenkollmedaljen. Han hylles av
juryen for å være en spesielt god og merittert representant for langrennssporten. Medaljen er Norges høyeste utmerkelse innen skiidrett og er blitt
delt ut siden 1895.

Født: 6. juli 1987 - Konkurrerer for: Tydal IL

Grunnla et av Norges flotteste motbakkeløp
Storsylen Opp er et motbakkeløp, etablert av Niklas Dyrhaug i 2009. Motbakkeløpet drives fortsatt av Dyrhaug sammen med venner i Tydal IL, skigruppa.
Motbakkeløpet går fra Nedalshytta i Tydal og opp til Storsylen som ligger
1762 m.o.h. og er Sør-Norges høyeste grensefjell. Løpet har en stigning
på hele 1000 høydemeter, en trasé på ca. 11 km og arrangeres med både
mosjons- og konkurranseklasse.
Vant sitt eget løp
Første utgaven av løpet ble vunnet av Chris Jespersen og sist års utgave ble
vunnet av Torstein Tengsareid på rekordtida 1.10.10. Initiativtager Dyrhaug
vant selv bakkeløpet i 2012. I dameklassen holdes rekorden av Kirsten
Melkevik 1.22.50. (Les mer: www.storsylenopp.com)
Best av de beste
Niklas deltok i 2015-sesongen av TV2-programmet Best av de beste. Tross en
ribbensskade påført av Thor Hushovd, gjennomførte Niklas konkurransen, og
vant løpsøvelsen.
Blant de fremste
Rett før jul i 2015 ble Niklas, av VGs sportsredaksjon, kåret til Norges 30.
fremste idrettsutøver, uansett sport. Dyrhaug ble også kåret til Norges mest
sexy mann i 2015 av kvinnemagasinet Elle.
Vårens vakreste skieventyr i nord
Niklas har aldri gått Kobberløpet tidligere, men gleder seg voldsomt til å
komme nordover i April.
– Siden jeg og Eldar møtte Benn Eidissen på Svalbard i fjor vår har jeg sett
fram til å komme oppover for å være med på skifesten, sier Niklas. Han har
allerede døpt rennet: «Vårens vakreste skieventyr i nord».

KOBBERLØPET ÅR FOR ÅR
Kort historikk fra sulisavisa.no ved Kjell L. Olsen
Starten: Ideen om et turrenn fra
Sulitjelma til Fauske kom under en
samtale mellom Anders Helstad,
Brynjulf Rae og Fredrik Qvale (henholdsvis innkjøpssjef, verksdirektør
og administrerende direktør ved
Sulitjelma Gruber) i påsken 1967.

1971 - Går nye veier: Siste
Kobberløp Sulis - Fauske. Bjørn
Arnestad setter løyperekord
med tiden 2:18:28

Merket: Qvale
lanserte da navnet
«Kobberløpet» og
Alexandra «Alex»
Qvale tegnet
kobberløpsmerket. Rennet skulle
arrangeres i 1968 i forbindelse med
markeringen av at det var 75 år
siden Sulitjelma Skiklubb ble stiftet.

1973 - Avlyst: Kobberløpet avlyst
på grunn av leteaksjon.

Andre søndag i mars: De første
årene ble løpet arrangert siste
søndag før palmesøndag. Etter hvert
ble rennet arrangert fast den andre
søndagen i mars. Fra år 2000 har
dato variert.

FAUSKE STASJON.

1968 - Fra stasjon til stasjon:
Søndag 31. mars stiller 163 deltakere til start i det aller første
Kobberløp. Start på Langvannsisen
utenfor Furulund stasjon og mål ved
Fauske jernbanestasjon. Både
kvinner og menn gikk den samme
distansen på 45 km. Arrangementet
er et samarbeid mellom IL Malm
og Fauske IL. I arrangementskommiteen satt Anders Helstad, Harry
Olsen, John Ornæs og Terje Seljelid
fra IL Malm. Fra Fauske IL satt
Reidar Jensen, Hermod Horndal og
Simon Westrheim.
1970 - Kortere for damene:
Distansen for damer reduseres til 35
km ved at de går i mål på Hjemgam.

1972 - Tjoarvi: Første gang løypa
legges til Tjoarvi.

1974 - Barriere: Over 400
deltakere.
1975 - Glassfiberski: Børre
Hanssen, IF Kilkameratene, vinner
Kobberløpet. Han gikk på glassfiberski. Er har første vinner på plastski?
1978 - Rekord: Rekorddeltagelse:
505 deltar i årets Kobberløp. Største
antall deltakere noen gang.
1980 - 3 x seier: Bjørnar Grønslett,
Rognan, vinner kobberløpet for tredje
gang og får A/S Sulitjelma Grubers
vandrepokal til odel og eie. Solveig
Neverhaug Rubbås, Valnesfjord,
vinner Kobberløpet for fjerde gang.
Hun er, sammen med Lena Cecilie
Pedersen og Cecilie Risvoll Amundsen
den kvinneløper som har vunnet Kobberløpet flest ganger.

gang. Den 83 år gamle Nikolai
Alstadseter går kobberløpet. Er han
tidenes eldste deltaker?
1991 - Mestvinnende: Kristian
Amundsen, Fauske IL, vinner Kobberløpet for 8. gang. Amundsen er
den som har vunnet Kobberløpet
flest ganger.
2000 - Utsatt: Kobberløpet blir
utsatt fra 12. mars til lørdag 1. april.
2003 - Færrest deltagere: 134
deltakere i årets Kobberløpet, det
laveste antall noen gang.
2006 - Ingen kvinner:
Ingen kvinner stiller til start i turrennklassen.
2012 - Damer og herrer:
For første gang siden 1969 går
damer og herrer samme distanse.
Turrennklassene går 40 km, trimklassene 32 km.
2013 - Lørdagsløp: Løpet arrangeres for andre gang på en lørdag.

2014 - Fjerde seier: Cecilie
Risvoll Amundsen vinner Kobberløpet for fjerde gang. Sammen med
Lena Cecilie Pedersen og Solveig
Neverhaug Rubbås er hun den kvinneløper som har vunnet Kobberløpet
flest ganger.
2014 - Samme tid: Håvard
Solbakken, Innstrandens IL og
Vidar Valvik, IL SISO fikk samme tid
2:17:19
2015 - påmelding på nett:
Elektronisk påmelding via internett
innført. Løpet flyttet til lørdag. Start
og innkomst i Sulitjelma Fjellandsby
i Daja. Distansen for trimmklassene
redusert til 20 km. 332 personer
fullførte kobberløpet, det høyeste
antallet siden 1987.
2016 Verdensmestre til start:
Løpsdato satt til lørdag 9. april. To
verdensmestre på ski er påmeldt
Eldar Rønning og Niklas Dyrhaug.
Eldar har det siste året stått utenfor
landslaget på grunn av sykdom.
Niklas er på landslaget.

1981 - Storm: Kobberløpet utsatt
på grunn av storm og uvær.
1985 - Snømangel: Snømangel
fører til at starten må flyttes til Kjelvatnet, innkomst ved Skihytta.
1986 - Gjennom isen: Under
preparering av løypa 4. mars går
tråkkemaskinen gjennom isen på
Langvatnet og synker på 20 meters
dyp, like utenfor skolen. Mannskapet greide så vidt å unngå å følge
med ned i dypet.
1987 Tidenes eldste: Start og
innkomst på Langvatnet for siste
VINNERE AV KOBBERLØPET 2015; VIDAR VALVIK FRA SØRFOLD OG INGRID MATHISEN FRA FAUSKE. FOTO: SULISAVISA.NO

Parti fra Fagerli ca. 1900, hvor malmen ble foredlet i gruvenes første driftsår. Nytt anlegg ble senere satt opp på Sandnes hvor foredlingen foregikk fram til gruvene ble nedlagt. Kilde: Ellingsen, Hugaas, Einset og Evjen: Inn i bergmannens rike - Sulitjelma besøksgruve. Ukjent fotograf.

Jakten på gull i Sulitjelma

H

an trodde han hadde
funnet gull, samen Mons
Andreas Pettersen. Han
knuget den gylne malmklumpen i hånda der han hastet i veg
til kjøpmann Koch. Året er 1858.
Nå skulle endelig skjebnen snu
for han Mons Petter. Han som, av
øvrigheta, alltid var blitt sett på som
lutfattig. Bak navnet hans, i kirkeboka, sto det skrevet fattiglem. Nå var
han rik, han hadde funnet gull.
Men det er ikke gull alt som
glimrer, og Koch bare lo av funnet til
Mons Petter. Vekta på malmklumpen
var bevis nok. Mons Petter gikk derfra
uten økonomisk gevinst. Han var like
fattig på jordisk gull da han døde, 86
år gammel i 1888. Da har Koch solgt
gruverettighetene til den svenske konsulen Nils Persson for 100 000 kroner.
Det blir starten på et drøyt hundreårig industrieventyr. Sulitjelma
gruber vokser raskt og er i begynnelsen av 1900-tallet Norges nest største
bedrift. Bare Borregaard i Sarpsborg

er større. I 1913 har gruveselskapet
mer enn 1750 ansatte. Folk strømmer
til gruvebyen fra nært og fjern.
Så fikk han likevel rett til slutt, den
gode Mons Petter. Se rundt deg når
du legger ut på Kobberløpet. Landskapet er det samme som det han så
for snart 150 år siden.
Og det er så vakkert at du vil
forstå. Du vil forstå at en naturens
mann, som lever sitt liv i pakt med
slike omgivelser, aldri vil være
fattig – aldri. Mons Petter var rik på
de kosteligste skatter. Og tvers gjennom tida vil han dele med deg.
Så finn ditt tempo og nyt turen.
Her vinner du gull uansett. Naturopplevelsen som venter deg langs
løypa er den fineste premie. Det er
det virkelige gullet i Sulitjelma. Det er
ditt alt sammen. Du er alltid velkommen tilbake for påfyll. Og det blir
mer av det når det deles med noen du
er glad i.
Og på premiepallen, etter rennet,
vil du forstå enda mer.

Bronsemedaljen er laget av sink og
nettopp: kobber.
Sølvmedaljen kan minne deg på
at det faktisk hvert år ble utvunnet
rundt to tonn sølv av malmen fra
Sulitjelma. Men gull... det ble det vel
ikke noe av? Å, joda: Gullmedaljen
kan meget vel være laget av metall
fra Sulis den også. Både gull og sølv
følger kobberet. Og hvert år i hundre
år ble det utvunnet 50 kilo gull ut av
kobberemalmen.
Du hadde rett, Mons Petter; Det er
gull i Sulis.

Tekst: Svein Spjelkavik

