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reKordMAnn: Anders 
Fannemel tar presset vekk fra 
egne skuldre før Vikersundhelga.

Anders Fannemel mener 
en helt annen hopper er 
favoritt til å «bånne» 
Vikersundbakken.
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Ingen har hoppet lenger på ski 
enn Anders Fannemel. 15. fe-
bruar i fjor nådde han utrolige 
251,5 meter i Vikersundbakken, 

nøyaktig ett døgn etter at Peter 
Prevc hadde blitt førstemann til 
250 meter.

Fannemel avslører overfor 
Bygdeposten i forkant av hel-
gens renn at Prevc var litt irri-
tert etter fjorårssesongen, og lei 
av alltid å være nummer to.

– Han hadde flere sølv fra 
mesterskap, han var nummer 
to sammenlagt i verdenscupen 
og hadde verdens nest lengste 

skihopp, sier Fannemel.
Denne sesongen har Prevc så 

absolutt ikke vært nummer to. 
Han leder verdenscupen over-
legent, vant hoppuka sammen-
lagt og skal vi tro Fannemel set-
ter han ny verdensrekord i Vi-
kersund.

– Med den hoppingen han har 
vist i vinter, som har vært i en 
egen klasse, bør han klare det, 
sier Fannemel om sloveneren.

For egen del vil ikke Fanne-
mel si for mye, og lover slett ikke 
å hente rekorden «hjem» til  
Norge om Prec skulle låne den.

– Det var så mye press på at 
jeg skulle nå 250 meter. Det 
gjorde at jeg ikke fikk ut maksi-
malt, og først i søndagens renn 
følte jeg at ting fungerte helt 
perfekt. Det var jo også da jeg 
satte rekorden, sier Fannemel 
til Bygdeposten torsdag.

Forsøker å ta presset vekk fra seg selv

KlAr til HoppFest: Hanne Mayer Sletten hjelper kollega Stian Håre på med den offisielle jakka. TESS på Tangen i Vikersund har opplevd skiflygings-bonanza de siste ukene. 

– Nå blir du fin, sier 
Hanne Mayer Sletten 
og sørger for at  
kollega Stian Håre  
ved TESS er klar for 
hoppfest. 
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TESS-avdelingen i Vikersund er 
i skiflygingsmodus. De har 
flydd høyt i det siste på drøm-
men om luftige svev og nye re-
korder.

– Vi har for andre året på rad 

et samarbeid med arrangøren, 
der vi selger profileringstøy og 
der en andel av omsetningen 
tilfaller skiflygingsmiljøet. Det 
er et flott samarbeid som gag-
ner begge parter, sier Stian 
Håre. 

Han og de åtte andre kollege-
ne har hatt ekstra travle dager.

– Jo da, vi merker at det er 
skiflyging igjen, smiler han. 

Og selv om dette ikke er noe 
de tjener veldig mye penger på, 
synes han det er givende at de 
kan samarbeide og at TESS kan 
være med å hjelpe arrangøren.

effekt
Opp gjennom årene er det 
stemmer som har hevdet at ski-
flygingssirkuset legger igjen lite 
lokalt. Det er noe Håre og hans 
kolleger hos TESS fnyser av.

– Dette er veldig bra for oss. I 
tillegg til å selge profileringstøy 
selger vi også i bøtter og spann 
av andre produkter i forbindel-
se rennene. Dette er en skikke-
lig bra greie for oss, sier Håre, 
mens han litt utålmodig forsø-
ker å sjanghaie kollega Hanne 
Mayer Sletten med på en liten 
prat med Bygdeposten.

egen butikk i bakken
Eksakt hvor mange utgaver og 
enheter av diverse profilerings-
tøy de har solgt, vet ikke Håre, 
men det er mye.

– Jeg tror det er over 1.000 
jakker. I tillegg kommer gense-
re, T-skjorter og capser. Så det 
har gått veldig mye unna den 
siste tiden. Og så trykker vi på 
logoer her, sier Håre som har 
vært ansatt i fem år. 

TESS etablerte seg i Viker-
sund for åtte år siden. Siden 
den gang har antall ansatte økt 
fra to til ni. I november i fjor 
flyttet de inn i nye og moderne 
lokaler på Tangen i Vikersund. 

– I helgen vil vi ha egen bu-
tikk i bakken, for å kunne serve 
de som kommer og som gjerne 
vil kle seg opp litt. 

Mer en slanger
Mange forbinder butikken i før-
ste rekke med hydraulikkslan-
ger og annet utstyr til anleggs-
bransjen. Det er fortsatt viktig, 
men det er ikke hele bildet.

 – Gjennom avtalen med Vi-
kersund og salg av tøy, har vi 
også fått innom mange kunder 
som kanskje ellers ikke hadde 
oppdaget oss, avslutter Stian 
Håre og haster videre.  

TESS flyr høyt på samarbeidet med skiflygingsgjengen

setter navn på festen


