
4  JULEBYEN Lillehammer 

Robert Johansson:
“jeg føler meg veldig heldig 

som kan gjøre det jeg har lyst til”

    robert johansson (28)
- Mannen med den elegante barten
-  Født og oppvokst på Lillehammer. Bor på Lillehammer
-  På landslaget i hopp
- 3 OL-medaljer (gull og bronse) og VM-gull i skiflyging
- Gleder seg til hoppsesongen og VM i Østerrike

Han drev med mange ulike aktiviteter i oppveksten, men i tolvårsalderen oppdaget han 
at det var hopping som ga han aller mest. Det var hopping som ga han lite søvn fordi han gleda seg 

og var så spent før han skulle hoppe. Han bestemte seg for å satse for fullt.
I dag er Robert Johansson 28 år, har 3 OL-medaljer (gull og to bronse) og VM-gull i skiflyging. 

Av Åse Kari Gravråk
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Trening, mat og restitusjon
- Hopphverdagen består stort sett av trening, mat og restitusjon, 
men jeg trives veldig godt med det, sier Robert. - Vi har faste felles-
treninger i Håkons Hall hver dag fra 1-3 timer, da trener vi  teknikk 
og styrke. Tester hopphøyde og hvor mye watt vi klarer å legge ned 
i gulvet. Variert og god trening. Så gjelder det å restituere mest mulig 
mellom øktene og spise godt så jeg har nok å tære på mens jeg trener.  
Vi hopper i Lysgårdbakken hver tirsdag og torsdag frem til midten 
av oktober, også kommer samlingene i tillegg hver fjerde uke. 
Samlingene kan vare fra tre dager til en hel uke.

200 reisedøgn
- Det blir mye reising med godt over 200 reisedøgn i året, og akkurat 
det er litt kjedelig. Men jeg føler meg utrolig heldig som har mulighet 
til å gjøre det jeg har lyst til. Vi er sju utøvere på A-laget, og det er når 
vi konkurrerer at jeg får vist hva jeg har lagt ned av jobb i løpet 
av sommeren. Vi har godt samhold og vi kjenner hverandre på godt 
og vondt. I tillegg har vi med oss et støtteapparat på seks personer 
i tillegg til hoppsjefen.

”Har kakka bakhue i isen noen ganger”
Hva foregår inne i hodet ditt når du står på toppen og skal sette 
utfor?
- Da er det kun fokus på arbeidsoppgaver. Jeg stoler fullt og helt 
på egne ferdigheter og føler aldri frykt. Konkurransespenning er noe 
annet, det hører med. Men jeg har enorm respekt for spesielt skiflyg-
ing, men også hoppsporten generelt.  Jeg har jo tryna noen ganger, 
har hatt noen fall i landinger og kakka bakhue i isen, men det har 
gått bra. Men det er alltids noen hopp der jeg mister trykk på skia 
og får hjertet i halsen. Jeg legger for øvrig fort merke til om det blir 
et bra hopp eller ikke. Hvordan energien er i hoppet, rotasjon, løft 
og hastighet, om jeg har tunge eller gode forhold. 

Hoppsesong med VM som høydepunkt
Fra midten av november til slutten av mars er det hoppsesong og fullt 
kjør for lillehamringen. - Jeg gleder meg mest til VM i Østerrike, der 
har jeg et mål om å hevde meg i toppen. Men rett før jul har vi også 
et hopprenn i Sveits, og hoppuka starter allerede 27. desember. 
Men det blir noen dagers juleferie der jeg ikke skal tenke så mye på 

skihopping. Da skal jeg spise ribbe med familien og være sammen 
med kjæresten min Marlene, sier Robert fornøyd.

En herre med bart
Robert har sin karakteristiske snurrebart, og det var i følge han selv 
veldig tilfeldig at han begynte med det. – Jeg bare lot være å barbere 
meg en stund og da oppdaga jeg plutselig muligheten. Da ble det 
sånn bart!  Og herren med bart liker å dresse seg opp når anlednin-
gen byr seg. Når han ble med Julemagasinet en rundtur i sentrum var 
det klær fra Belsvik som falt i hopperens smak. 

Bukse og sokker fra Belsvik Jeans:
- Sokker: Calvin Klein Jeans 
(gavepakning med 4 ulike par, kr 400,-)
- Bukse: Les Deux, kr 1100,-

Skjorte og jakke 
fra Belsvik herreavdeling: 
- Skjorte: Tiger Farell, kr 999,-
- Blazer: Tiger, kr 4299,-
- Sko: TGA, kr 1599,-

Robert liker å dresse seg 
opp når anledningen 

byr seg. 


