Velkommen til Kobberløpet 2017
BLI MED PÅ VÅRENS VAKRESTE SKIEVENTYR
For 49. 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
25. mars 2017. Sett av helgen og bli med på en skikkelig
skifest i gruvebyen! Ikke nøl, start treningen nå og meld
deg på Kobberløpet 2017. En skiopplevelse som passer
for alle, fra mosjonister til verdensmestre.
For mer info og påmelding: www.kobberlopet.no

Martin Johnsrud Sundby
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FAKTA:

Martin Johnsrud Sundby

FAKTA:

Niklas Dyrhaug

Født 26. september 1984 - Konkurrerer for: Røa IL

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

Johnsrud Sundby vant Tour de Ski 2013/14, og ble dermed første norske
vinner av herreklassen i touren. Han vant for andre gang i 2016. Han vant
verdenscupen i langrenn sammenlagt i 2013/14 og 2015/16.

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.

Slo gjennom i Finland
Den 30. november 2008 fikk Johnsrud Sundby sin første verdenscupseier,
da han overraskende vant en tung 15 km i klassisk stil i Kuusamo i Finland,
foran Lukáš Bauer og Sami Jauhojärvi. Martin vant med tiden 37.52,5.
OL-medaljer
Martin mottok sin første olympiske medalje da han var en del av det norske
stafetttlaget på 4x10 km stafett i 2010 i Vancouver. Fire år senere, i Sotsji
OL berget Martin Norges ære med bronsemedalje i fellesstarten (2x15 km)
med skibytte. Martins medalje ble til slutt den eneste all-round-medaljen
som det norske herrelaget tok med seg hjem. Ola Vigen Hattestad vant
gullmedalje i sprint. Dermed ble én bronse-medalje og én gull-medalje hele
OL-fangsten i 2014.
NM-grossist
Martin har 12 Norgesmesterskap. Det første fra Steinkjer i 2011. De to
ferskeste fra Beitostølen i år. I tillegg har han også fem NM-sølv og én NMbronse. Martin vant faktisk sin første NM-femmil på Fauske i 2012.
Blant langrennshistoriens beste
Med to seire i den sammenlagte verdenscupen har Martin Johnsrud Sundby
allerede plassert seg blant skihistoriens beste langrennsløpere. Foran på
lista er bare tre løpere, verdenscuplegendene Bjørn Dehli med hele seks
world cup-triumfer, Gunde Svan med fem og sveitsiske Dario Cologna med
fire verdenscup-seire.
Blant de med to seire finner vi, foruten Martin skihelter som Oddvar Brå og
Juha Mieto (begge vinnere av uoffisiell verdenscup og prøve-verdenscup).
Andre som har stått to ganger på toppen av pallen for den sammenlagte
verdenscupen finner vi sterke skinavn som Petter Nordthug, Tobias Angerer,
Vladimir Smirnov og Aleksandr Zavjalov.
Martin deltok på Rulleskirenn i Bodø da byen feiret sitt 200-års jubileum i
2016. Han gleder seg stort til å komme tilbake til Salten og Sulis.

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 gleder seg til å delta på sitt andre Kobberløp. – Jeg, Eldar og våre
skivenner ble veldig godt tatt i mot av folket i Sulis. Benn Eidissen og en
hel delegasjon fra Kobberløpet besøkte Storsylen opp hjemme i Tydal i fjor.
Dermed blir det ekstra stas og komme tilbake, sier Niklas. Han er mannen
bak slagordet: «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.
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.
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.
1971 - Går nye veier: Siste Kobberløp Sulis - Fauske. Bjørn Arnestad
setter løyperekord
med tiden 2:18:28
1972 - Tjoarvi: Første gang løypa
legges til Tjoarvi.
1973 - Avlyst: Kobberløpet avlyst
på grunn av leteaksjon.

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.

1974 - Barriere: Over 400 deltar.
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.

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:
To verdensmestre deltar: Eldar
Rønning og Niklas Dyrhaug. Eldar
går sitt siste konkurranseløp i Sulis.
Han legger opp bare noen uker
senere. 484 skiløpere deltar. Det er
63 flere enn året før.

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 2016; NIKLAS DYRHAUG FRA TYDAL OG INGRID MATHISEN FRA FAUSKE. FOTO: SVEIN SPJELKAVIK
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KÅRER ÅRETS UNGE KOBBERLØPER 2017
I år kårer vi, for første gang en gutt
og en jente blant Kobberløpets
unge deltagere (15 til 19 år) som
mottar tittelen «Årets unge Kobberløper». De to vinnerne mottar
i tillegg til tittelen kr. 5000,- i
premiepenger.
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