
10 ÅRIGE MARCUS FRA GRINDSTED SKIKLUB TIL DM I SNOWBOARD 

 

Rapmusik i højtaleren, højtråbende kommentator i mikrofonen, beachflag og 
sponsorreklamer fra diverse ski- og snowboardbrands, høj sol og euforisk stemning, 
var hvad der mødte 10 årige Marcus Tolvard Völcker fra Grindsted Skiklub, da han i 
weekenden 7. – 9. april deltog i hans første DM i Snowboard Slopestyle og Big Air i 
Tirilparken i norske Geilo. 
 

 
Tiril parken i Geilo – klar til DM  

 
Marcus var blevet opfordret af Dansk 
Skiforbund og DM-arrangørerne til at stille op i 
DM-juniorrækken, efter at han havde deltaget i 
et arrangement i forbindelse med X-Games i 
Hafjell tidligere på vinteren. 
 
Ved X-Games-arrangementet fik Marcus i øvrigt 
mulighed for at kører sammen med bl.a. X-
Games-deltageren og norsk snowboard idol 
Marcus Kleveland og canadiske Mark McMorris 
i træningsområdet.  
 

 

  

Marcus sammen med Marcus Kleveland 

ved X-Games 2017 i Hafjell. 



De officielle Danmarksmesterskaber 2017 i Geilo. 

Da muligheden bød sig, og Marcus blev spurgt om han ville med til DM i Geilo, var 
der ingen tøven, og torsdag aften satte far og søn sig i bilen og drog mod Geilo. 
De øvrige deltager havde været samlet i Geilo siden lørdag, hvor de tog med bus fra 
København. 
Turen var arrangeret i samarbejde med Dansk Skiforbund, dmskisnowboard.dk, 
Skiklubben Hareskov og Københavns Skiklub, og der var derfor primært sjællandske 
deltagere på turen. 
 
Marcus har tidligere været på snowboard-skoler, men fordi der er begrænset 
snowboardere på Marcus´s alder, har det været svært at finde nogle 
ture/arrangementer hvor han kunne være sammen med andre snowboardere og 
lære af- og med andre børn. Derfor var denne mulighed en oplagt chance for at lære 
og måske knytte venskab til andre freestyle-snowboardere. 
 
Vi ankom til parkeringspladsen ved Geilo´s skicenter kl. 6.30 og morgenen og kunne 
lige nå et par timers søvn i bilen, inden omklædning til vintertøjet. 
 
Tirilparken i Geilo, er en stor freestyle park, og er kendt som en af Norge's bedste 
snowparker, og har de sidste 3 år været nomineret som Årets Park.  
 
Vi mødte resten af deltagerne i parken og fik en kort information om dagen 
program. 
De første par timer kunne deltagerne træne i parken, hvor den ene af dommerne i 
konkurrencen, den tidligere X-Games deltager og dommer Sam Hulbert, ville hjælpe 
og undervise deltagerne i forskellige tricks og grabs. 
 
Kl. 12 startede kvalifikationsrunderne i dagens BigAir-konkurrence, hvor hver 
deltager fik 2 gennemløb, hvorefter de bedste gik videre til finalen. 
 
BigAir er en disciplin, hvor deltagerne skal kører ned til en stor rampe – kaldet 
kickers - og flyver op i luften, hvor det gælder om at lave det/de bedste og vildeste 
tricks, inden de lander på sneen igen. Ramperne katalogiseres sort, rød og blå, hvor 
sort rampe har en længde fra rampe til landingsplateau på ca. 10-12 meter, mens 
rød har 8-10 meter og blå har 5-8 meter. Marcus tager den blå…. endnu da.… 
 
Marcus deltog i junior-rækken, som gik op til 17 år. Han var den yngste deltager på 
kun 10 år. 



Udover Marcus, var der en 11 årige dreng som hed Osmo. Han bor i Hemsedal og er 
dansk/norsk/finne men er dansk statsborger. Han var sygt god, og regnes for en af 
de bedste snowboardere i Norge. 
Derudover var de andre juniordeltager noget ældre - mellem 14 og 17 år. 
 
Med et meget højt og langt BigAir-hop, gik Marcus videre til finalerunden, hvor han 
dog blev slået af 3 meget ældre drenge, og måtte nøjes med en 4./5.plads. 
En super god dag, hvor Marcus lærte rigtig meget og oplevede stemningen i parken, 
hvor der var sponsor-beachflag, bannere, professionelle fotografer, foto-droner i 
luften, højt rap musik og en MEGET engageret speaker ved mikrofonen. Der var mad 
og drikkevarer som var sponsoreret af bl.a. Mønster, SkatePro, BlackSnow, 
Snowtrex, Burton, Nautic, og mange andre.  
Om aftenen var der præmieoverrækkelse i ”grotten ved skicenteret”. Igen med højt 
musik og masser af præmier fra alle sponsorer. 
 

 
Marcus på Big Air 

Næste dag var disciplinen Slopestyle, som er en bane i parken, hvor der indgår både 
rails og boxes (jernrør og kasser til at glide på og lave tricks på), wall-ride (en kunstig 
klippevæg), men også 2 kickers (ramper). 
Igen gik formiddagen med træning med amerikanske Sam Hulbert. 



Konkurrencen blev afholdt uden kvalifikation med 3 gennemløb. Marcus kørte sit 
bedste gennemløb, hvor han lavede ”straight 50/50” på den første box, ”indie-grab” 
på begge kickers og en ” frontside boardslide” på sidste box. 
Det var bare ikke nok… Flere af de andre deltagere havde øvet hele ugen med Sam, 
og havde lært mange nye tricks, såsom backflip, 360° m.v.  
Vinderen blev dog den kun 11 årlige dansk/finne/nordmand Osmo, som imponerede 
dommerne med bl.a. frontflip fra den første box og tailgrab og frontgrab på kickerne 
og sluttede af med en vildt trick på ”Wall-riden”. 
Marcus landede udenfor præmierækken, men kunne tage fra konkurrencen med 
oprejst pande, efter en god dag. 
 
Om aftenen var der igen præmieoverrækkelse, hvor Marcus kom på podiet, som 
yngste snowboarder. 
 

 
Marcus på podiet 

Samlet set var turen til DM i Geilo, en KÆMPE overlevelse for Marcus, og selvom det 
ikke blev til medaljer i år, fik han en masse erfaringer med hjem, og fik mødt en 
masse nye snowboard-venner. 
 
Turen/konkurrencen bliver afholdt igen til næste år, og vi kan varmt anbefale flere 
fra Grindsted Skiklub til at deltage. Marcus skal helt sikkert afsted igen. 


