
Kombinertgutta - en Oftebro suksesshistorie 
 
Dette er kortversjonen av en suksesshistorie om to helt vanlige norske gutter med en helt 
uvanlig jobb. 
 
Einar Christian (f. 1998) og Jens Christian (f. 2000) Lurås Oftebro kommer fra Høvik i Bærum. 
Familien er som kjent svært aktiv i arbeidet med å oppdatere slektregisteret og arrangere 
aktiviteter for Oftebroslekten. Guttene har vokst opp med fokus på Oftebro og de deltok 
også på slektstevnet i Lyngdal i 2004 og i California i 2010. 
 
Einar (Oftebro ID-nr. 3-6-2-4-3-2) og Jens (Oftebro ID-nr. 3-6-2-4-3-3) hadde en vanlig 
oppvekst som gutter flest. Hele familien har alltid vært svært aktive med forskjellige 
sportsaktiviteter og uteliv. 
 

    
 
 
 
 
Oppveksten var preget av stor idrettslig allsidighet, de har prøvd mye forskjellig. Deriblant 
bandy, fotball, friidrett, terrengløp, orientering og turn.  
 

     
 
 De startet i det små. Her fra hytta – Lurestaulen, Tinn i Telemark (2008) 

Søster Thea og pappa Inge med 
jr. verdensmester Jens 2020 

Jens og Einar, nr. 3 stafett jr. VM 2018 

Einar 9 år Jens 10 år 



Etter hvert fikk de begge interesse for én bestemt idrett, - kombinert skisport. Det er en 
sport bestående av både skihopping og langrenn. Dette er en tilsynelatende svært vanskelig 
kombinasjon, - den kroppen som trengs til å bli god i hopp er omtrent den motsatte av den 
som er fordelaktig i langrenn. 
 
 

    
 
 
 
 
Kombinertsporten er en relativt liten sport, både her til lands og internasjonalt. Hva får så 
disse to guttene til å velge akkurat det? Den mest opplagte forklaringen er vel at begge 
idrettene virker tiltalende, og det er vanskelig å velge. Så hvorfor ikke gå for begge to? 
Som en kuriositet kan vi nevne at Norge som kjent var tidlig ute med å etablere skiaktiviteter 
som konkurranseidrett. Men her til lands fantes i mange år kun konkurranser i kombinert, og 
ikke langrenn og hopp hver for seg, slik som i en del andre land, deriblant Sverige og Finland. 
 
Kombinertgutta har en imponerende liste over sportslige meritter å vise til. 
Både Einar og Jens har deltatt i aldersbestemte klasser og i NM fra 2010 til 2018. De 
oppnådde en rekke gode plasseringer, deriblant flere 1. plasser, de fleste individuelt, men 
også for lag. 
 
 

Jens mot seier i jr. VM 2020 Einar hopper på plast i K60, Sveits 2011 



 
 
 
Begge har deltatt i junior VM flere ganger. Jens ble junior verdensmester i 2020. Einar nr. 2 i 
junior VM 2018. 
 

                               
 
 
 
 
 
Som senior har de flere starter i verdenscupen (WC). Jens har vært på WC-laget mange 
ganger siden 2018, med flere pallplasser, også 1. plasser.  
I 2022 klarte Jens å toppe formen til OL i Beijing. Han fikk gullmedalje i stafetten og en 
sølvmedalje individuelt. Fantastisk flott prestasjon! 
 
 

Stafettlaget, jr. VM 2018, 3. plass 
Jens, Simen Kvarstad, Andreas  
Skoglund, Einar 

Einar, sølv i jr. VM 2018 Jens, gull i jr. VM 2020 



      
 
 
 
 
Vi kan også ta med at Jens har vært prøvehopper i Vikersundbakken, en av verdens største 
skiflygingsbakker. Der fikk han en personlig rekord på 201 meter. 
 
Kombinertgutta har hatt strålende sportslige meritter. Jens har flere verdenscupseire, VM-
medaljer og OL-medaljer. Foruten en rekke topp-prestasjoner i nasjonale konkurranser. Og 
er de er per nå bare så vidt rundet 20 års alder. Dette er ikke mindre enn imponerende! 
Guttene er svært gode venner, samarbeider i alle situasjoner og jobber som et team. De unner 
hverandre suksess! 
Hvordan arter så hverdagen seg for to slike toppidrettsutøvere? Det er naturligvis trening og 
atter trening som er hovedingrediensen de aller fleste dagene. Topp fokus på ski, restitusjon, 
spise og hvile.  
I vintersesongen blir det mange reisedøgn, borte fra hjem og familie. Det betyr at de får lite 
tid til andre ting. Man må ofre mye for å komme dit Oftebro-gutta er. Det blir begrenset tid 
til sosialt samvær med venner og venninner.  
Både Jens og Einar er deltidsstudenter i ingeniørfag, - klima, miljø og energi, ved Oslo Met.  
Det klarer de også å følge opp ved at de samarbeider og er pådrivere for hverandre! 
«Vanlig» utdannelse og jobb må jo ellers settes på vent. Som mer eller mindre profesjonelle 
idrettsutøvere blir trening og konkurranser deres jobb. 
 
Vi spurte en gang Jens om hvordan han opplevde denne hverdagen, «er det ikke slitsomt? 
Blir dere ikke av og til ganske lei av kravene for å prestere på et så høyt plan?». Han svarte 
ganske overbevisende: «Vi er privilegerte, vi får holde på med det vi liker aller best. Vi har 
mange rundt oss som gjør en stor innsats med å legge til rette for at vi skal få drive på 
dette».  
 

Jens, sølv (individuelt) og gull (lag) OL Beijing 2022. Medaljene til høyre. 



     
 
 
 
Helt siden de var små har familien støttet og stimulert. Foreldrene har stilt opp med utstyr, 
klær, matpakker og ikke minst transport. Kjøring land og strand rundt for at Einar og Jens 
skal kunne være med på et så høyt nivå i konkurranseidrett.  På det profesjonelle plan er det 
støtte fra trenere, skismørere, praktiske tilretteleggere og medisinsk støttepersonell.  Alt for 
at kombinertgutta skal prestere optimalt på idrettsarenaene. 
Ville de valgt annerledes i dag? Deres svar er et unisont Nei! 
 
Sesongen 2022/23 startet med konkurranser der de begge fikk gode plasseringer og senere 
har de fulgt opp med både nasjonale renn og verdenscup. 11. februar deltok begge i 
verdenscuprenn i Tyskland der Jens vant gull og Einar kom på 6. plass. Altså to Oftebroer 
blant de seks beste. Fantastisk! 
Det store høydepunktet i denne sesongen er deltakelse i VM i kombinert 2023 i Planica, 
Slovenia der kombinertøvelsene starter 24. februar. Der har vi vel god grunn til å vente nye, 
store sportsopplevelser. 
Med dagens TV-sendinger og på sosiale medier kan vi i stor grad følge med på skirenn og 
resultater. Det blir atskillige spennende timer foran TV-skjermen, - vi må jo se hvordan det 
går videre!  
Vi er stolte av å ha slike idrettshelter i Oftebro-familien. De jobber hardt for det, og vi unner 
dem all suksess i de kommende konkurranser! 
 

De tar seg også tid til noen selskaper i Oftebro familien. 
Her fra Oftebro Smie i anledning besøk av Garry Oftebro, 
Lierskogen 2022. 


