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Med GudMed Gudi bakken
Tekst: Vilhelm Viksøy

v.viksoy@imf.no

Om noen starter alvoret i OL-
bakken i Vancouver. Som en av 
fem ski-hoppere skal han forsvare 
æren til en gammel hoppnasjon. 
Man kan bli skremt av mindre – 
selv uten å sitte på toppen av en 
stor bakke som ser loddrett ut 
ovenfra. 

– Klart jeg er redd noen gang-
er, men vi har lært oss til å holde 
fokuset på de arbeidsoppgavene 

våre. Det holder frykten unna, 
sier han. For der ute på 

bommen kan han 
ikke være redd. 

Da kan det 
bli farlig. 

Tro gir trygghet. I hopptår-
net derimot, eller i heisen på vei 
opp, da kjenner han det i magen 
noen ganger. Mens han venter på 
at det skal bli hans tur: trippende 
rundt, lett småjogg, tøyer musk-
ler, eller i dyp konsentrasjon, med 
musikk på øret. 

– For meg er det gospel, sier Re-
men Evensen. Gjerne Kirk Frank-
lin. Det gir god ro før alvoret ven-
ter i bakken. 

For Remen Evensen har en hem-
melig ballast som ikke alle andre 
hoppere har: Troen på Gud. 

– Når det står på som verst kan 
jeg sette meg ned og prate med 
Gud. Det gir en ekstra ro, sier han. 
Han beskriver det som en barne-
tro som etter hvert har blitt en 
voksentro som stadig vokser dag 

for dag. 
– Troen har alltid vært 

der og den har blitt 
en naturlig del 

av meg, sier han og forklarer hva 
han tror på: En Gud som har dødd 
for oss, for syndene våre. En Gud 
som har dødd for vår del. 

Men Johan Remen Evensen er 
en stillfaren mann. Han bråker 
ikke med det i møte med andre. 

– Jeg kjører stort sett den rolige 
taktikken og roper ikke så høyt om 
det. Jeg prøver å 
leve som en bra 
mann, og bli re-
spektert for den 
jeg er. Når folk 
da først kjenner 
meg, opplever 
jeg stor respekt 
for det jeg tror på 
også, sier han.

Ny rekord. 
Men i skibakken 
er han ikke still-
faren. Han el-

sker sport og idrett, særlig 
de idretter som gir det 

lille ekstra suget og 

adrenalinet. Enten det handler om 
å fl y 200 meter i en hoppbakke, 
stupe i fallskjermen eller suse av 
gårde med kite-skjerm på ryggen. 
Men han leker ikke med livet. 

– Det er bare fantastisk mor-
somme ting å holde på med. Da 
føler jeg meg i live, sier han.

Det var i fjor vinter Remen 
Evensen fl øy inn 
i hoppverden 
for fullt med en 
overraskende 
10.plass i Ver-
denscupen i 
Trondheim like 
før jul. Det gav 
han plass på la-
get i fl ere renn 
utover vinteren. 
I en mørk hopp-
sesong ble Re-
men Evensen 
omtalt som et 

lyspunkt. 
I år har han etablert seg på la-

get. Han har vært stabilt god, men 
uten de helt store resultatene. Før 
siste helga i januar under verdens-

cupen Oberstorf, i skifl ygings-
b a k k e n 

De fl este blir smått nervøse på toppen av en hoppbakke. Johan Remen Evensen takker heller Gud for livet. 

– Når det står på 
som verst, kan 
jeg sette meg 
ned og prate 
med Gud.

TEMA/min tro
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FAKTA
Johan Remen
Evensen 

 Alder: 24

 OL-hopper for Norge

 Personlig rekord 224,5 m

  Gift, ingen barn

  Født i Nordland, oppvokst i 
Molde

  www.johanevensen.com
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i bakken
De fl este blir smått nervøse på toppen av en hoppbakke. Johan Remen Evensen takker heller Gud for livet. 

der Remen Evensen har hatt sitt 
lengste hopp på 223,5 meter. Den ble 
slått med én meter og endelig kunne 
han klatre opp på pallen i Verdens-
cupen igjen. 

OL-drøm. Nå skal snart OL-
bakken i Vancouver hoppes til bunns 
med fl agg på brystet. Drømmen er 
selvsagt gull, men realismen er mer 
beskjeden. 

– Klart jeg drømmer om gull, 
men for meg er det stort bare det å 
få være med, sier Remen Evensen. 
Målet er å hoppe så bra som mulig 
og være blant topp 15. Og er man 
der, kan alt skje. 

Men å be til Gud om seier, gjør 
han ikke. Han bryter heller ut i en 
stille jubel fordi han får muligheten 
til å oppleve skaperverket – fri som 
fuglen. 

Men han kan strekke seg til å be 
om å gjøre sitt beste.

– Eller kanskje jeg skulle be om 
en rettferdig konkurranse for 
alle, sier han, med et smil. 
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OL-KLAR: Skihopper Johan Remen Evensen 
skal forsvare hoppnasjonens ære i Vancouver. 
Troen på Gud gir ham trygghet. 
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