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Lederen har ordet
Siden sist utgave av VIF-avisa har vi hatt årsmøte og jeg vil benytte anledningen til å takke de som har gjort en stor innsats for
VIF. Ann Karin Berget som redaktør av VIF-avisa, Wivi-Ann
Karlsen som kasserer og May Jasper som styremedlem. Dere har
vært utrolig positive og engasjerte så det er vemodig at dere har
slutta. Nye utfordringer venter på dere.Lykke til!!!!
Det er utrolig lærerikt å være med i Hovedstyret i VIF. Man følger en stor idrettsforening som Vikersund er, på nært hold. Det
er en jobb som må gjøres for at alt skal fungere. Vi hjelper og
støtter de forskjellige gruppene i VIF så godt vi kan og håper vi lykkes med det. Hovedstyret
er en møteplass for gruppene hvor vi samarbeider og gir hverandre nyttige tips. I skrivende
stund arbeider vi med søknader til kommunen om forskjellige prosjekter. Vi er så heldige å
bo i en kommune som i stor grad stiller opp for idretten og det viktige arbeide som gjøres.
Vi har lagt bak oss oppstyr i pressen. Det har vært ubehagelig for mange av oss og spesielt
for meg som leder. Det er jo en frivillig sak å støtte oss, så vi må ﬁnne andre løsninger for
å skaffe oss egenandelen til kunstgressbanen. På grunn av stor aktivitet trenger hele anlegget på Tangen en ansiktsløftning. Vi har fått kommunale midler til ny gressbane så dette
arbeidet starter neste år. Når vi får kunstgressbane er det grusbanen som blir den nye gressbanen. Det har så utrolig mye å si for rekruttering og treningsforhold for våre spillere så dette
må vi få til.
Det som har gledet mest denne våren er det nye seniorlaget i fotball. Det var helt utrolig for
en ihuga Vikersundpatriot å se dem spille på Tangen med nye røde drakter. Det er 11 år siden
sist Vikersund har hatt eget seniorlag.
I Hoppsenteret er det mange planer som skal realiseres dette året og frem til WC i mars 2009.
Utbygging av K-90, Gildehall og planering av sletteområdet. I tillegg skal det legges plast
i K-45. Det er utrolig mye arbeid og her trengs det en god del dugnad. Holseter og hans medhjelpere er i full sving så jeg føler meg trygg på at dette lar seg realisere.
Det mest spennende er planene om en sprintløype rundt i Hoppsenteret. Vikersund kan få
WC i kombinert hvert år fordi de mangler en arrangør mellom Lahti og Holmenkollen. Et
lignende anlegg som vi kan få til i Hoppsenteret ﬁnnes ikke i Norge Det spesielle er at publikum kan følge løperen hele tiden. Kombinertkomiteen og landslagstrenerne har vært på befaring og håper dette blir en realitet så fort som mulig. I tillegg kan denne sprintløypa snølegges og tas i bruk hele vinteren og treningsforholdene til langrennsløperne på hele Østlandsområdet bedres betraktelig.
Vi i Vikersund Idrettsforening har mange planer og da trenger vi positive hjelpere som kan
ta i et tak. Vi trenger deg.
Inger Aabye Brandtenborg
Leder i VIF
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Velg buss med omtanke
Vi påtar oss alle typer oppdrag fra sightseeing og
dagsturer til flerdagsturer.

Nettbuss Drammen
avd. Vikersund
Tlf. 32 77 86 50
Faks. 32 77 86 60

Vi utfører gjerne rene transportoppdrag, men vi kan
også tilby skreddersydde turopplegg i samarbeid
med våre kunder.
Ring oss idag om du ønsker mer informasjon.

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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VIF idrettskole
Nå har vi i idrettskolen lagt bort skiutstyret og kommet oss utendørs med fotballsko på beina.
Siden sist har vi, takket være kunstsnø og ildsjeler i hoppsenteret, sluttført skisesongen med
skileik kvelder i ﬂombelyst slette i skiﬂyvningsbakken. Til tross for en snøfattig sesong ﬁkk vi
gjennomført nesten alle kveldene med ski aktiviteter, det er vi fornøyd med, men neste sesong
ønsker vi oss MYE SNØ. Litt rart kanskje å snakke om det nå – men det gjelder å planlegge i
god tid…
Fra påske og ut april ble det gjennomført 5 kvelder i Modumhallen. 2 kvelder med friidrett og
3 kvelder med håndball. Ungene storkoset seg både med friidrett og håndball.
Friidrettskveldene var det Modum Friidrettsklubb som sto for mens håndballen var det håndballgruppa i Vikersund som gjennomførte. Takk til alle som hjelper oss med gjennomføringen
av våre treningskvelder!!
Nå er fotballsesongen startet og vi gleder oss
til mange aktive unger på fotballbanen.
God sommer!
Vikersund 18.05.08
Kristian Øvereng Hovde

Trening i Modumhallen.
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WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23

GULLSMED · URMAKER
Vikersund

·

Telefon 32 78 70 62
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FOTBALLSESONGEN 2008
Fra og med uke 19 og frem til høstferien er det fotballgruppa som overtar ansvaret for
idrettsskolen.
Årsklasse 1999 – G09:
Trener:
Ståle Bråthen
Tormod Thingstad
Frank Ole Sørensen
Lagleder:
Nils Røhnebæk/Solveig Kongsrud

tlf.93 23 60 40
tlf.41 92 95 07
tlf.90 97 54 05
tlf.91 11 50 87

Det er påmeldt 3 lag til aktivitetskvelder før sommerferien.
Trening: Torsdager kl.18.00 – 19.00 på Nordre Modum Ungdomsskole
Årsklasse 2000 – G08:
Trener:
Jan Erik Bondø
George Thomassen
Lagleder:
Steinar Korneliussen

tlf.92 06 74 91
tlf.91 32 38 36
tlf.93 22 59 31

Det er påmeldt 1 lag til aktivitetskvelder før sommerferien.
Trening: Torsdager kl. 18.00 – 19.00 på Vikersund Barneskole
Årsklasse 2001 – G07:
Trener:
Stein Erik Nordbø
Arild Torgersen
Lagleder:
Torun Bratvold

tlf.48 04 28 48
tlf.31 14 54 07
tlf.95 17 44 71

Laget vil bli påmeldt til aktivitetskvelder etter sommerferien.
Trening: Torsdager kl.18.00 – 19.00 på Vikersund Barneskole
----------------------------------------------------------------------Nærmere informasjon om trening, kamper og cuper vil komme fra hver enkelt årsklasse/lag.
Samtlige lag vil delta på Sparebank 1 Moingen Cup den 8. juni.
Det er viktig å huske på at det er påbudt med leggskinn. Alle bør også ha med seg sin egen ball
(hvis de har) og drikkeflaske.
Håper dere får mange fine kvelder med fotball.
Idrettsskolen/fotballgruppa
Lise Asbjørnhus
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TYRIFJORD HOTELL
32 77 84 00 / www.tyrifjord.no

)R=HEPAPOPNUGGO=GANPEHCQJOPECLNEO
KCHARANEJCAPPAN=RP=HA

Tlf.: 32 78 71 88
post@caspersens-trykkeri.no
www.caspersens-trykkeri.no

Velkommen til en linse- eller brilleprat

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 88 99

Sterkstrøm/svakstrøm
Tlf. 32 78 14 00 · Fax 32 78 14 01

Faste priser - Be om tilbud!
Vikerkleiva, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 84 49 · Mobil 952 37 178

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Fotballstart for Idrettsskolen
Knallvær og grønt gress møtte Idrettsskolens 1999-årgang på
første trening for sesongen. 25 barn møtte frem, og 4-5 ivrige
trenere tok godt vare på dem.
Idrettsskolens deltakere er delt inn etter klassetrinn. De
to yngste årsklassene, 2001 og 2000, trener på Vikersund barneskole. De som er født i 1999 har sine faste treninger på
Nordre Modum Ungdomsskole.
I går møtte det fram 25 stykker fra 1999-årgangen. Disse
trenes av Tormod Thingstad, Ståle Bråthen og Frank O.
Sørensen. I tillegg var ﬂere andre foreldre i sving. Mange
hadde gledet seg til fotballstart, og det var lite å si på innsatsen.
Sola varmet godt og det
var behov for ﬂere «vanningspauser». Neste torsdag er det
trening igjen, og kanskje dukker det opp ﬂere ivrige spillere.
Spesielt hadde det vært fint
med enda ﬂere jenter. Da blir
det kanskje eget jentelag etterhvert! Serien for årsklassen
1999 starter 20 mai. Da har alle
tre lagene kamper. I tillegg er
de påmeldt til Moingen cup i
juni.
G Baustad

Henrik L trener konsentrert,
med myndig trener Tormod i
bakgrunnen.

Innimellom
var det godt
med pauser.

Even B
som keeper
hadde mye
å gjøre.

Syver med korrekt tilslag.

Mats fører ball med full kontroll.
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Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41

Sysle, N-3370 Vikersund
Telefon +47 32 78 94 80
Telefax +47 32 78 94 81
E-post: epost@elart.no · www.elart.no

Modums egen trafikkskole

Vår støttespiller

I. Hæhres
TRAFIKKSKOLE AS
Tlf. 32 78 76 12 – Mob. 958 18 958
www.haerestrafikkskole.no
VI HAR LEDIG KAPASITET

Hønefoss 32 12 14 67
Vikersund 32 78 78 11

— VIKERSUND —
Vikersund Bygg og Trelast AS,
Sagveien, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 14 20. Fax 32 78 14 21
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Vikersund Alpin – og
Snowboardklubb
Nå er sesongen for vår del over, enn så lenge. Det
har vært en spesiell vinter i år også med ikke de
beste værforholdene for vår aktivitet som krever
masse snø. Men med god hjelp av kunstsnøen har vi
klart å fullføre 3 Telenor cup renn. De som deltok i
2 av 3 renn var med i trekningen av 2 sesongkort.
De heldige vinnerne var: Oliver Buøen og Franz
Holten.
Vi har avsluttet sesongen for våre (93) medlemmer
med en kjempekveld med Anders Backe i varmestua. Han hadde med seg noen klipp fra sin aktivitet
gjennom vinteren, og dette falt i smak for både store
og små.
Det har blitt avholdt årsmøte, og det nye styret
består av følgende personer:
Vinnerne Franz Holten og Oliver Buøen.

Formann
Nestformann
Kasserer
Materialforvalter
Sekretær
Styremedlemmer

Margaret H. Krogstad
Tom Bakken
Anita Nilsen
Hans Erik Andersen
Hege Bentsen
Vegard Langeland
Terje Hellerud
Stein Rones
Tolef Backe

Vi skulle så gjerne hatt med oss noen
ungdommer som kunne tenke seg å hjelpe til med Ski or Die gruppa. Er det noen
som er interessert, så ta kontakt med en
av oss i styret.
Nå skal vi nyte sommeren, men allerede
til høsten begynner vi med å planlegge

Medlemmene som var tilstede på avslutningen med Anders Backe foran.
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Håndlaftede hus og hytter
Tlf.: 32 78 99 11
NO-3370 Vikersund
Tlf. 32 78 22 90 / 90 60 20 07

www.nobalaft.no

Man-fre: 0800–2200
Lørdag: 0800–2000

Stoff til de neste VIF-avisene sendes innen
15. mai, 15. august og 15. november 2008 til
Caspersens Trykkeri AS med kopi til John Arne Wendelborg
E-post: jawendel@hotmail.com og post@caspersens-trykkeri.no

Auto AS
Vikersund

Tlf. 32 78 74 53
www.hahreauto.no

ACTIVE MEDIA-SYSTEMS NORGE A.S
Telemarketing - Aktiv salgshjelp
3340 ÅMOT · Telefon 32 78 17 50 · Fax 32 78 17 70

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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neste sesong.
Vi håper på masse snø fra Kong Vinter slik at store og små vil ﬁnne veien tilbake til Vikersund
Alpinsenter.
Nyt resten av våren og sommeren.
Med hilsen
Styret i Vikersund Alpin – og snowboardklubb.

Anders Backe i forgrunnen med kommende stjerner bak.
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Poengdeling i serieåpningen
Vikersund og Steinberg 2 delte poengene i åpningskampen for vårt nystartede lag i 7. divisjon.
I en kamp hvor lagene eide hver sin omgang var det derfor greit at det endte 2-2.
Vikersund startet veldig famlende og passivt på en
svært humpete bane på Tangen i kveld. Laget var
stillestående og viste lite initiativ i starten. I tillegg
til puslete duellspill, og delvis manglende kommunikasjon blant spillerne, ble det en vanskelig start
på kampen. Etter ca 15 minutters spill lå den første
ballen i nettet bak Vikersunds keeper. Et gjennomspill, som luktet offside, ble snappet opp og omsatt
i et godt plassert skudd nede til høyre for keeper. 10 skulle snart bli 2-0 etter ﬂere gode Steinbergangrep. På en corner virket Vikersundspillerne tafatte i motsola.
Keeper mistet ballen, og etter to
returforsøk satt ballen påny i nettet.
Vikersund gav imidlertid ikke opp, og
ﬁkk litt mer grep på spillet mot slutten av omgangen. Like før pause ble
Roger Foss dyttet overende innenfor
16-meteren, etter er retur fra keeper.
Dommeren blåste seg rød, og pekte
på straffemerket. Roger tok selv straffesparket, og satte ballen sikkert i
mål. En viktig scoring rett før pause.
I pausen gjorde trener Ivar Bye noen
bytter, og gutta var enig om at det var
Det ble mange tette dueller i andre omgang.
på tide å brette opp ermene. Mer
bevegelse og tettere dueller måtte til.
Andre omgang ble da også noe helt annet enn første. Bedre innsats gjorde at ﬂere dueller ble
vunnet, og troen på at dette kunne gå vår vei bredte seg.
Mot slutten av omgangen kom ﬂere gode muligheter foran gjestenes mål, men avslutningene
var ikke presise nok. Ti minutter før full tid ﬁkk en Steinberg-spiller marsjordre etter sitt andre
gule kort. Vikersund øynet muligheten, og ﬁkk ﬂyttet spillet enda lengre inn på Steinbergs
banehalvdel. Fem minutter før slutt ﬁkk Vikersund sin fortjente utligning. Armen Iballi ﬁkk et
ﬂott gjennomspill, brukte farten, og lobbet elegant over en utrusende Steinberg-keeper.
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«Andre omgang er godkjent», sier trener Ivar Bye «men vi fører for mye ball. Det nytter ikke
på denne ujevne banen». Alt i alt var det likevel en lettet stemning i garderoben, etter første
kamp. Ett poeng mot Steinberg 2 er nok mer enn godkjent. «Mange av spillerne hos Steinberg
spilte 5. divisjon i fjor. Det blir nok et lag å regne med i toppen i denne pulja», sien en sliten
midtstopper, Stian W Moen.
G Baustad

Egil Skogens pokal
tildelt Silje Kristine
Vikersund IF hedret torsdag 27. mars Silje Kristine
Andersen med Egil Skogens minnepokal. Pokalen ble
overrakt av leder for Representantskapet, Jorun
Flattum, på foreningens årsmøte.
Det var på Vikersund Idrettsforenings årsmøte på
VIF-huset at Silje ﬁkk sin velfortjente utmerkelse.
Egil Skogen var en markert skikkelse innenfor
Idrettsforeningens liv i mange år. Da han gikk bort for
noen år siden ble det opprettet en pris i hans navn.
Prisen skal tildeles unge idrettsutøvere i Vikersund,
som har utmerket seg innen sin idrett.

Silje Kristine Andersen mottar Egil
Skogens minnepokal av Jorun Flattum.

Foto: Tore Fossen
I premissene blir det lagt vekt på Siljes positivitet og
treningsmoral. Silje har drevet aktivt med både langrenn og fotball i mange år. Hun er treningsvillig, og bedriver mye egentrening for å nå sine mål.
Silje er lærevillig, og oppsøker gjerne utfordrende miljøer for å nå sine mål. Hun viser et sterkt
engasjement for fotball, og har deltatt på fotballkretsens spesielle talentgruppe, og på kretslaget, i ﬂere år.

Silje startet med fotball som 7 -åring i Vikersund Idrettsforenings Idrettsskole. I starten ble det
spill på lag sammen med både gutter og jenter, men etterhvert ble det dannet eget lag for jentene på dette alderstrinnet. Siden har hun vært sentral på VIFs sammarbeidslag med Moingen,
og nå er hun en del av junior-/seniorsatsningen i Modum FK på kvinnesiden. Fotballgruppa i
VIF er stolte av Silje, og gratulerer med den fortjente utmerkelsen. Vi ønsker henne lykke til
videre.
G Baustad
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Dine tannleger i Vikersund
NMTF MARIUS KOSACKI
og
NMTF REIDUN HOLM
Hverdager fra kl. 08.00. Tlf. 32 78 70 25

3370 Vikersund · Tlf. 32 78 71 01

Postboks 72 · 3371 Vikersund
mod-kon@online.no

BecoTek AS Industriveien 3, N-3340 ÅMOT, Norway
Tel: +47 32 78 29 00 Fax: +47 32 78 29 01
E-mail: post@becotek.com www.becotek.com

Tlf. 32 78 33 80
Fax 32 78 33 88

EiendomsMegler
Avd. Modum
Tlf. 32 78 76 65 · Fax 32 78 89 82
Vikersund

Vikersund Fysikalske
Institutt

Vikersund og Åmot

Porselen, Glass, Troll

✆

32 78 82 52

3370 Vikersund

B
SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Fotball sesongen for 2008 er
endelig i gang
Vikersund Fotball har hatt årsmøte og det nye styret fra i fjor er stort sett uforandret.
Med noen nye, ser styret nå slik ut:
Leder:
Jan Henning Kleiv
Nestleder:
Anne-Kjersti Holberg
Kasserer:
Per Ole Bøe
Sekretær:
Jan Strand (også web. ansv.)
Styremedlemmer: Gudmund Baustad, Trond Bjørkeslett (sponsor ansv.), Marlene D. Borge
og Daniel S. Haug. De to sistnevnte er ungdomsrepresentanter.
2007 har vært ett godt økonomisk år for fotballgruppa, bedre enn på ﬂere år. Dette er takket
være dugnaden under World Cup rennet i skiﬂyvning, og jakten på sponsorene. Vi hadde et ﬂott
overskudd på kr 130.000,- i fjor og jobber fortsatt iherdig med å øke inntektene i år.
Det har vært litt negativ omtale av VIF og Fotballgruppa i media i våre. Dette skyldes
mye at det er blitt en ny klubb i bygda som er ute etter veldig store sponsor kroner. Dette gjør
at noen av de som alltid har vært villige til å støtte idretten får ennå større press og ”mas” etter
sponsor støtte. I dette tilfellet var det VIF som falt i unåde, og dessverre gjennom media. VIF
blir drevet av frivillige foreldre som bruker mange hundre timer hvert år, for barn og unge.
Dette er ulønnet arbeid som brukes på fritiden. Det er synd at slikt skal ”lønnes” med å bli
hengt ut i media.
Vikersund fotball er en breddeklubb. Dette viser også aktivitetstallene for 2007. Vi har
ikke hatt noen kretsmestere de siste årene, men mange lag hevder seg godt i seriesystemet og
i diverse cup’er. Jenter 16 år tapte kretsmesterskapet på målforskjell i høst.!! Målet for
Fotballgruppa er å tilby fotballaktivitet til så mange som mulig som har lyst til å spille fotball.
Vi har også som mål å videreutvikle talenter ved å tilby dem gode trenings- og utviklingsmuligheter hos oss. Samtidig ønsker vi også og ”friste” de nye deltakerne fra idrettsskolen med
trivsel, og en smak på hva vi kan tilby den tiden de er vårt ansvar.
For å kunne tilby gode treningsforhold er vi avhengige av å utbedre anlegget på Tangen.
Både treningsfeltet og hovedbanen er av meget dårlig forfatning. Skulle vi ikke lykkes med å
skaffe tilveie nødvendig kapital til kunstgress, må vi uansett skifte ut gresset på hovedbanen og
jevne ut kulene på treningsfeltet og minibanene.
Å kombinere breddefotball med talentutvikling er ikke umulig, men en utfordring for
lagenes trenere. Derfor ønsker vi også å hjelpe til med trenerutdanning av alle våre trenere.
Buskerud fotballkrets arrangerer mange trenerkurs i løpet av året som vi dekker for de som
ønsker dette.
I år blir det også satt opp dommerkurs for ungdom og voksne. Vi trenger dommere både
til å dømme de minste på hjemmekampene, og dommere til seriespill i kretsen. Vi har kun en
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dommer igjen i VIF, Hans Egil Drolsum, og derfor er det viktig å få rekruttert nye. Vi ønsker
samtidig å presisere at det er viktig at medlemskontingenten blir innbetalt snarest, da denne
også gjelder som forsikring for spillerne. De som ikke har betalt kontingent har ikke lov til å
spille kamp.
Til slutt, lykke til med kampene og husk at det viktigste ikke er å vinne, men å delta (dette
må også foreldrene huske). Vi ønsker også å takke trenere og lagledere på alle nivå, som bruker mye av sin fritid for at Vikersunds barn og unge skal ha et trygt og utfordrende fritidstilbud på Tangen.
Jan Henning Kleiv
leder Vikersund Fotball
www.vikersundfotball.no

Utleie:

Hoppsenteret
Ragne-Livi Kind Olsen - tlf. 32 78 54 15

Leie av VIF-huset
✜ VIF-HUSET leies ut til møter, fester og tilstelninger av ulike slag.
✜ Maks antall personer i lokalet er 80 stk.
✜ Det er middagsservice med fat, kaffekopper m/asjetter, bestikk, rød/hvitvinsglass,
konjakkglass og farrisglass til 80 stk. Ellers er det kaffetraktere, kaffekanner
og diverse kjeler mm.
Nye utleiepriser for 2008:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr. 350,For leie av lokalet ring: 47 76 00 83

Teltet
Vi har ikke kjøpt inn Det skjeve tårn i Pisa, men et meget brukbart telt til bruk bl.a. i festlige anledninger for foreningens grupper. Teltet er 12m x 18m. Det er også kjøpt inn en del benker
og bord. Utleieansvarlig er Lisbet Skredsvig, som treffes på
telefon 90615183.
Mvh John Arne Wendelborg

Håndball
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26. april:

Sesongavslutning
på VIF-huset
Tradisjonen tro hadde håndballgruppa avslutningsfest på klubbhuset. Her ble det som vanlig delt ut
heder og ære til de som fortjente det, og noen tvilsomme!! Vedlagt noen UTVALGTE bilder av seansen.

Per Eivind Løvdal.

Nevner spesielt Per Eivind
Løvdal som ﬁkk VIF’s innsatspokal tildelt av hovedstyrets nest leder, Olav Berg.
Per Eivind har vært med
Vikersund håndballen mer
eller mindre i 13 år. Han sier
skjelden nei hvis vi trenger
hjelp. Han er fortsatt med
som målvakttrener, og medhjelper for de yngste. Vi gratulerer!

Sesongens trenere for
J-18 og k 2. og 3. div.
Torben og Roar gir seg etter
denne sesongen, men kanskje vi ser de igjen? Roar har
vært her før, dette var 3.
gangen..

Trenerjengen: fra v Torben, Roar, Stig Ivan og Per Eivind.

Her er 3 ﬂotte håndballjenter, samt en blid
trener
Desværre gir Eli, Cecilie og Kristin seg nå. De kommer til å bli savnet på banen!! Heldigvis fortsetter Eli
som sportslig leder junior og Cecilie som nest leder.

Roar, Eli, Kristin og Cecilie.
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Nye håndballjenter:
Liri Bajrami, Leorinda Bajrami,
Linda Krasniqui, Bleona Krasniqui.

Håndballnytt
Sandhåndball (Beach-håndball)
Dette er en ganske ny form for håndball. Det er mindre bane, færre spillere
og det gis f.eks. tilleggspoeng hvis
målvakt scorer. Det spilles 2 omganger
à 10 min. med 5 min. pause. Kampene
avvikles som turnering med mange
kamper på kvelden.
Vi har to arrangement før ferien:
Jenter 18 år torsdag 22. mai og

Kvinner onsdag 18. juni.

Årsmøte i håndballgruppa 15. mai ga
følgende styre for sesongen 2008/2009
Leder
Nest leder
Kasserer
Sekretær
Styremed.
«»
«»
«»
Varamed.

Randi Nilsen
Cecilie Ellingsen
Svein Grøterud
Tove Jelstad
Jorunn Karlsen
Per Eivind Løvdal
Jan Skretteberg
Bente Magnussen
Inger M Haveråen

Sportslig leder senior: Per Eivind Løvdal
«»
junior: Eli Hellerud

Hopp
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Satte bakkrekord på Rena
Under Norgescuprennet 3. februar hoppet Line Jahr 126 meter i det første rennet, som var tangering av bakkerekorden for kvinner satt av Helena Olsson fra Sverige 19.1.2003. I søndagens
renn hoppet hun 132 m som er ny bakkerekord for kvinner. Silje Sprakehaug ble nr. 2
begge dager og nådde 121 m i sitt lengste
hopp som for øvrig er tangering av hennes
personlige rekord fra Oberstdorf høsten 2007.

Den 10. FIS Ladies Grand Prix – 3 av
6 jenter fra Vikersund
Line Jahr, Mari Backe og Silje Sprakehaug
var med på det Norske laget sammen med
Gyda Enger fra Hernes, Synne Steen-Hansen
fra Pors og Anette Sagen fra Mosjøen.
Rennene startet i Breitenberg 15-16. februar
med dobbeltrenn, deretter var det renn i
Baiersbronn 20.02 og Schønwald 23.02.
Anette vant hoppuka etter 2 seire og 2 andreplasser.
Line hadde en 13. og 14. plass, Silje hadde en
27. og 30. plass og Mari oppnådde 35. plass i
det siste rennet. Totalt deltok det 63 jenter.

Line i svevet

Silje, Jens Weissﬂog, Mari og Line.

Nr. 22 i VM
Silje Sprakehaug ble nr. 22 og best av de norske jentene under
junior VM i Zakopane i Polen etter hopp på 70,5 og 74,5 m. Gyda
Enger ble nr. 24, og Maren Lundby nr. 30. Vant gjorde Jaqueline
Seidfriedsberger fra Østerrike (87/84) foran Elena Runggaldier
fra Italia og Katja Puzun fra Slovenia. Totalt deltok det 38 løpere.

Kretsmesterskap Buskerud Skikrets
Under KM i K45 og K65 i Vikersund Hoppsenter ble det 2 kretsmestere til Vikersund. I jenter 13 år vant EllenCathrine Breivik og i junior gutter ble det seier til
Kristian Kind Olsen. Jan Fuhre ﬁkk bronse i juniorklassen, og i eliteklassen vant Jan Ottar Andersen fra
Modum Fotball foran Sindre Trana og Kim Arild
Tandberg.

Silje i Zakopane.

Jan, Kim Arild, Silje, Mari og Bård.
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Line ble norgesmester

Vi må hele 18 år tilbake i tiden siden en utøver fra Modum og
Vikersund ble norgesmester i vår ”paradegren” skihopping.
Det var i 1990 at Ole Gunnar Fidjestøl tok sitt fjerde individuelle norgesmesterskap. Line Jahr ble norgesmester i
kvinner elite under Skiforbundets 100 års jubileumsrenn i
Granåsen og dette er hennes første offisielle NM-tittel. Det
ble klar seier og gullmedalje foran sølvvinner Gyda Enger fra
Hernes og bronesvinner Silje Sprakehaug. Etter hopp på 89,5
Line på pallen som norgesmester.
og 94 meter vant Line med 33 poeng over Gyda som nådde 90
og 80 meter. Silje nådde 71 og 65,5 m. Mari Backe fra
Vikersund ble nr. 6 etter hopp på 60 og 62,5 meter. I årets NM var det hele 10 som stilte på
startlisten mot kun 2 i fjorårets mesterskap i Molde.

NM junior Meldal
Fredag i NSF’s jubileumsuke ble det arrangert NM i stor bakke i Kløvsteinbakken i Meldal.
Jan Fuhre ble beste lokale utøver på 18. plass og Kristian K. Olsen ble nr. 37. Vant gjorde
Tromsøværingen Tord Hammer.

Norgescup 2008
Årets Norgescup startet i Vikersund i K90 og
avsluttet i Granåsen under NM. Det har totalt
vært arrangert 19 renn ved 10 arrangører.
I herrer senior ble Jan Fuhre beste lokale med
10. plass med 392 poeng og Kristian Kind
Olsen nr. 13 med 362 poeng.
På kvinnesiden ble det sterk lokal innsats med
dobbelt Vikersund der Line Jahr ble vinner av
damer elite med 880 poeng foran Silje
Sprakehaug 360 poeng og Live Frisak fra
Jardar med 120 poeng. I senior damer ble Mari
Backe nr. 3 med 480 poeng.
Line og Silje – dobbeltseier i Norgescupen.

Tildelt årets stilpokaler
Line Jahr og Anders Jacobsen ble på Buskerud
Skidommerlaugs årsmøte tildelt årets stilpokaler. Line etter sine 2 hopp under NM HS 100 i
Granåsen 30.3 hvor hun ble norgesmester og
oppnådde 105,5 poeng, og Anders under NM
HS 131 med 115 poeng. Buskerud Skidommerlaug gratulerer med to ﬂotte hopp og årets stilpokal. Tildeling av stilpokal ble innført i 1995
Line i svevet i Granåsen.
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og det var Sturle Holseter fra Vikersund som mottok den første gang. Stilpokal for kvinner ble
innført i 2006.

Klubbmesterskap
Årets klubbmesterskap i hopp var innlagt i ﬁnalen i Telenorkarusellen.
Totalt deltok det 18 hoppere som ﬁkk sine premier utdelt på klubbkvelden 15. mai.
De som deltok var Rolf Harry Weggersen, Sivert Strømeng, Kjetil
Hellum Nilsen, Mikkel Søbakken Hølen, Anders Sandberg Håre, Robin
Flattum, Cato Mathisen,Mats Søbakken Løvstad, Emma Sandberg Håre,
Alexander Nilsen, Maja Søbakken Løvstad, Marita Nilsen og Martin
Myrvold.
Disse har deltatt i Telenorkarusellen:
Andreas Haugen, Marita Midtskogen, Veronica
Midtskogen, Ola Olafsby, Oliver George Dyer, Fredrik
Helgevold, Oscar Bondø, Tor Henry og Audun Dyer. I
klubbmesterskapet vant Ellen-Cathrine Brevik kl. 13 år
jenter og under hovedrennet i Alvdal ble det også seier til
henne i sin klasse. For denne prestasjonen ble hun også
tildelt innsatspremie. I junior gutter ble det seier til
Kristian Kind Olsen foran Jan Fuhre. I eliteklassen vant
Sindre Trana foran Kim Arild Tandberg og Bård Lund.
Innsatspremie.

Klubbmestere 2008.

Sindre Trana og
Kristian K. Olsen.

B- économique

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

