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� IL Heming er Oslos største, og Norges nest 
største, fleridrettsklubb med ca 4700 
medlemmer. 

� IL Heming har norges største Twin Tip avdeling, 
kalt Heming Adrenalin  

� Heming er  en foregangsklubb i Norge for 
organisert og betryggende utøvelse av Twin Tip 
aktiviteter. Klubben har tiltrukket seg 
medlemmer, gutter og jenter, fra hele Oslo, 

Heming Adrenalin

medlemmer, gutter og jenter, fra hele Oslo, 
Akershus, Buskerud og Oppland.

� Heming åpnet i august 2009 en ny 
flerbrukshall på Slemdal i Oslo. For å 
imøtekomme Twin Tips økende behov, 
inkluderer hallen et spesialrom for Twin Tip 
med turngrop, trampoliner og trampetter med 
mer. Se bilder og følgende videosnutt fra 
Heminghallen; http://www.vimeo.com/7723922.





TWINTIP/JIBBING/FREESKI/NEW SCHOOL

� Den moderne utgaven av freestyle skikjøring 
med 300.000 brukere i Norge (2009) og stadig 
økende (snowboard = 200.000)

� X-Games - det største arrangementet, kringkastet til 
172 land  med mer enn 430 millioner seere (2010)
� Mer enn vinter-OL!

� Mest sette OL øvelsen i Vancouver 2010 = Snowboard 
Halfpipe  
OL Sotchi 2014 = SB & Ski Halfpipe + Slopestyle nye 
øvelser

� En kultur hvor norske profiler har global heltestatus

� Spektakulært – 40 m lange og 20 m høye svev med 
baklengs inngang, 4 rotasjoner og ut av egen akse x 2

� DnB Nor’s sponsorat til Snowboardlandslaget:
� Torstein Horgmo’s X-Games gull hadde 5 mill 

views på youtube allerede første uken og er i 
følge sponsorsjef Jacob Lund dobbelt så mye 
verdt som Petter northug.



USA etablerte i mai 2011 sin 3. arm US FREESKIING, sidestilt med 
US SKITEAM og US SNOWBOARDING. Som en konsekvens av 
utbredelse, vekstpotensial og særegenhet. Dette ble gjort i løpet av 3 
måneder!

USA  har tatt konsekvensen av  hvor stort Twin Tip er

1. USSA President and CEO Bill Marolt. "Freeskiing athletes have taken great pride in 
advancing their sport to the Olympics and showcasing it through the millions of 
youth who ski in halfpipes and terrain parks at resorts across America.”

2. Freeskiing is clearly on the rise. "It's probably the closest to recreational participation, 
the most scalable area of skiing in relation to the number of participants, and it's all 
about freedom of expression," he says.







Ny OL gren i 2014 

IMPLICATIONS OF  FREESKIING AT THE GAMES

Freeskiing provides an immense opportunity for brands to enter the
sport as a new and upcoming Olympic event, which caters to the
13- to 25-year-old audience as well. Just as snowboarding
popularity has increased, with many of the athletes reaching star 
status after much Olympic recognition, freeskiing athletes arestatus after much Olympic recognition, freeskiing athletes are
next to gain massive exposure. To be involved with both sports 
during their initial exposure to the world gives brands an 
opportunity to show that they are tapped into the next big thing
within action sports, snowboarding, freeskiing and youth culture
in general.....

Sitat Transworld Business september 2011; 



Twin Tip – Fremtidens Skiglede, forankret i fortiden

Sondre Nordheim fra Morgedal, den moderne skisportens far, imponerte 
allerede i 1868 Christianas borgere med spektakulær skikjøring under 
landets første skikonkurranse.
“Without Sondre, no Aspen, no Vail, no Val d’Isère, no Holmenkollen.  
I even doubt that there would be any Olympic Winter Games, had it 
not been for this great man.” (Norwegian ambassador Tom Vraalsen)

PK Hunder, ranket i 2009 som verdens beste 
TwinTip kjører iflg  Association of Freeskiing 
Professionals. 

1862 2009







































































http://www.youtube.com/watch?v=u9REKLVvWgU

































1. Gaustabanen; Innendørs bane opp til Gaustatoppens 1883 meter og en rå 
frikjøringsopplevelse 

2. Norges første opplæringssenter for storfjellkjøring ved foten av  
Gaustatoppen

3. Norges råeste terrengpark på Vierli
4. Europas første Element Scateboardcamp på Austbø
5. Camp Vierli ; Norges første Riders Palace på Austbø

2.0 PRODUKTER I DAG OG IMORGEN

5. Camp Vierli ; Norges første Riders Palace på Austbø
6. Norges første profesjonelle parkshaperselskap med Emil Fossheim & 

Mushroom Crew
7. Arctic Senter på Vierli
8. Verdens første slopestyleløype skapt av Sondre Norheim fornyet av Terje 

Håkonsen i Morgedal
9. Norsk Skieventyr … et levende museum med historien fra 

a-å
10. Morgedal Ski Heritage Hotel
11. Årlig Ski- og brettleikting i Morgedal










