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TERJE HAAKONSEN 

 
Terje Hakonsen se narodil 11. října 1974 
v Norsku, a to v taxíku cestou do porodnice.  
Velice rychle se učil, vynikal v mnoha sportech 
– fotbal, skoky na lyžích, atletika, sjezdové 
lyžování. V dětství byl členem regionálního 
fotbalového a lyžařského týmu. 
 
Ve 14 letech objevil snowboard. Jeho otec nebyl 
nadšený, že se Terje rozhodl opustit nadějnou 
fotbalovou budoucnost, ale nakonec svolil, aby 
se jeho syn začal věnovat snowboardingu.  
 
Dva měsíce po tom co dostal svůj první 
snowboard vyhrál svůj první závod. Jeho život 
se změnil, když do Norska přijela jedna z hvězd 
snowboardingu – Craig Kelly. Craiga někdo 
upozornil na talentovaného Terjeho, což mělo 
za důsledek, že se brzy poté (na podzim roku 
1989) Terje objevil na Burtonově snow-
boardovém kempu v Rakousku. Zanedlouho získal prvního sponzora - Burtona, 
který mu poskytl zdarma několik prken. V 15 letech si tak otevřel cestu              
do Burtonova světového týmu. Svou premiéru si odbyl na světovém poháru     
v St. Moritz, kde v U-rampě obsadil páté místo. 
 
V roce 1992 vyhrál všechny závody – mistrovství Evropy, U.S. Open, Mistrovství 
světa a 14 světových pohárů za sebou. 
 
V roce 1993 pokračoval ve vítězném tažení a vyhrává Mistrovství světa, 
Mistrovství Evropy, Evropský pohár a opět U.S. Open. 
 
V prosinci 2005 přivezl poslední trofej – vyhrál Nissan X Trail Jam v Tokyo Dome. 
 
Haakonsen dominuje freestylovému snowboardingu. V 90. letech vyhrál 
Mistrovství světa v U-rampě 3x za sebou (1993, 1995, 1997). Také vyhrál 5x 
Mistrovstí Evropy v U-rampě - v roce 1991, 1992, 1993, 1994, 1997. U.S Open 
v U-rampě vyhrál v roce 1992, 1993, 1995. 
 
Terje je hvězda mezi snowboardisty, a to ve všech kategoriích – je freestylový 
šampión v U-rampě, jeden z nejlepších ve skocích, mistr ve sjíždění náročných 
terénů a král rychlosti. 
 
Od roku 1995 se soustředil na natáčení filmů o snowboardingu a vybíral si jen 
určité závody. Hrál ve filmu Extrémní svahy (First Descent) spolu s vyjímečnými 
snowboardisty jako jsou Shaun White, Shawn Farmer, Nick Perata, Hannah 
Teter.  
 
Je všeobecně považován za jednoho z nejvlivnějších snowboardistů všech dob. 
 
 


