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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Distriktets største handlesenter
senterkontoret 32 78 26 07

•  Apotek 1 Modum
•  B-Young
•  b.y.Sko
•  Elite Foto 
•  Finess Hårstudio 
•  Ivars Elektro-Expert  
•  Åmot Leker og Planter
    Interfl ora  

20 butikker

• K·N Interiør
• Kolberg & Nystrøm Mote
• Meny mat 
• Mix kiosken
• Modum Sparebank 1
• Nille 
• Notabene 
• Nygård Sport (Sport 1)

• Optiker’n 
• Posten 
• Revisorkollegiet 
• Åmotsenter Café
• Åmot parfyme

Vikersund · 32 78 17 80

Åpningstider:  Man - fredag: 07:00–21:00 
 Lørdag: 08:00–20:00

Stoff til VIF-avisa leveres innen 15. januar, 15. april, 15. august og 15. november 2009 
til Caspersens Trykkeri AS med kopi til John Arne Wendelborg 
E-post: jawendel@hotmail.com og post@caspersens-trykkeri.no
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Lederen har ordet

Den 31 mars ble det avholdt årsmøte i VIF, 
det ble valgt et nytt arbeidsutvalg.
 
Leder Olav Berg
Nestleder Einar Sandberg
Sekretær Laila Thomassen
Kasserer Marit F. Tandberg
Styremedl. Trond Bjørkeslett
1. vara Inger Brandtenborg
2. vara Åsmund Jahr
3. vara Torunn Kvebæk
 
Anne Synnøve Kristiansen ønsket å få avløsning som varamedlem, hun hadde ansvaret for 
politiattestene. Den jobben overtar Einar Sandberg med Torunn Kvebæk som vara.
Jeg kjenner til de fl este gruppene i VIF, da jeg har barn som er aktive i disse. Det er 
hoppgruppa og Club 219 som jeg ikke kjenner så godt, men det kan vi gjøre noe med.
VIF er en stor idrettsforening med totalt 977 medlemmer, og stor aktivitet hele året.
 
Med et perfekt gjennomført WC og kombinert renn 14. og 15. mars er den positive tilliten 
etter et vellykket renn i 2007 enda mer styrket. Det ble lagt ned mange dugnadstimer, det 
er nok et eksempel på dugnadsånden som vi er kjent for, den er helt spesiell, noe som er 
med på å gjøre en stolt av å kunne tilhøre Vikersund IF. Skigruppa utmerket seg, de tok 
ansvaret for kombinert langrenn for første gang, og fi kk terningkast 5 av arrangementsjef 
i Norges skiforbund Terje Lund. Takk til alle som bidro. Man ser lyst frem mot nytt 
arrangement og prøve VM i 2011.
 
Det skjer mye også på Tangen. En ny kunstgressbane blir ferdig i løpet  av våren. Dette er 
en stor investering for oss. Uten støtte fra kommunen og Sparebank 1 Modum, kunne vi 
ikke ha bygget banen. Takk til kommunen, banken og til andre som har bidratt.
 
Det koster å drive en idrettsforening. Vi er avhengig av å få inn penger i form av 
kontingenter, dugnader og gaver. En ny inntektskilde er grasrotandelen. Det er en ordning 
som gjør at du som spiller kan bestemme hvor litt av overskuddet fra Norsk Tipping skal gå.
Ta med den grønne lappen som ligger i VIF-avisa neste gang du skal tippe, og gi din andel 
til Vikersund Idrettsforening. Takk for all støtte.
 
Ønsker alle en god sommer.
 
Olav Berg
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Tlf. 32 78 74 53

www.hahreauto.no

Auto AS
Vikersund

Håndlaftede hus og hytter

NO-3370 Vikersund
Tlf. 32 78 22 90 / 90 60 20 07

www.nobalaft.no

Tlf.: 32 78 99 11

Man-fre: 0800–2200
Lørdag:  0800–2000

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Telefon 32 78 03 30
geithus@st.yx.no
www.geithustexaco.no

916 51 790

Postboks 73 · 3371 Vikersund
Tlf 90 98 14 60 · Fax 32 78 14 70

www.akh.no

Albert Kr. Hæhre AS Østmodum
32 78 20 45 · 93 42 73 10

roedhest@online.no
www.roed-hesteutstyr.no
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Harald Grønhovd
Med Harald Grønhovds bortgang har Vikersund IF 
mistet en aktiv idrettsutøver og en ivrig ildsjel. 
Han var aktiv i langrenn og tok sitt første KM som 
junior i 1961. Siden har det blitt fl ere KM og gode 
plasseringer i NM.
Harald var en stor miljøskaper og nedla et stort og 
verdifullt arbeide som instruktør og trener for de 
unge utøverne. 
Han tok initiativet til instruksjonsløp, treningsløp og 
tok ungdommene med ut på konkurranser.
I langrennsgruppa har han vært formann, nestfor-
mann, oppmann, kasserer og sittet i valgkomiteen.
Mange er de renn og klubbmesterskap som han har 
vært med å arrangere på sin hjemgård, med opptil 
80 deltagere.
Han var aktiv i langrennsgruppa til det siste.
O-gruppa var han med i fra 1961-1975, her også som 
gruppeformann og medlem av VIFs hovedstyre.
Harald var med i foreningens kartutvalg og har trå-
let Modums skoger og terreng på kryss og tvers 
under kartarbeid og synfaring.
Harald var med som dugnadsarbeider i skogplanting 
og organisert bæring av settefi sk til vann på Øst-
Åsen. Han var også oppmann i friidrettsgruppa 
noen år.
Harald var av den formening at allsidighet var den 
beste trening for aktive utøvere. Det beviste han 
med seg selv, med alt det han drev med i alle år.
Fra 2001 var han medlem av Vikersund 
Idrettsforenings representantskap. Her ga han av 
sine erfaringer og meninger om alt innen idrettsfo-
reningen. Det er et stort savn at han nå er borte.
Harald var innehaver av Vikersund Idrettsforenings 
hederstegn som han fi kk alt i 1994.

Vi lyser fred over Harald Grønhovds minne.

Representantskapet i VIF

 Vennskapsgjeng med syv kretsmester-
skap i orienteringsstafett. Fremst 
fra venstre Kjell Grønhovd, Svein 
Grønhovd og Helge Thorsby. Bak fra 
venstre Gotfred Rygh, Ole Brunes, Nils 
Harald Raaen og Harald Grønhovd.
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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Velg buss med omtanke

Vi påtar oss alle typer oppdrag fra sightseeing og 
dagsturer til fl erdagsturer.

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.

Nettbuss Drammen
avd. Vikersund
Tlf. 32 77 86 50

Faks. 32 77 86 60
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Ski or Die

Lørdag 7. mars 2009 var det tid for det syvende Ski 
or Die arrangementet i Vikersund Alpinsenter.

Det var nå 3 år siden sist det ble arrangert, og det 
meldte seg ungdommer som virkelig ”brant” for å få 
i gang Ski or Die. 

Ungdomsgruppa som styrte dette består av 5 ung-
dommer: Sigurd Backe, Jørgen Madsen Dahl, Petter 
Møllkjær Klepelv, James Øivind Kristiansen og Ole 
Jørgen Grøterud. Ansvaret de har hatt er alt fra plan-
legging til gjennomføring og vurdering.

Et lite tilbakeblikk
I skrivende stund er skiene lagt på hylla …
Vi har hatt mange fi ne dager og kvelder i alpinsenteret med opptil 70 stk på en kveld.
Sesongen har vært bra og at det har vært så mye snø har gjort alt lettere.

Ole Jørgen Grøterud og Sigurd Backe 
under fl aggborgen i skifl yvningsrennet.
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WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 77 48

Den ubestridte ener innen idrettspremier
Alt i bingoutstyr og lynlotteri

PORSELENSKRUS MED LOGOER

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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VASK hadde ansvaret for arrangementet sam-
men med ungdomsgruppa samt at de også 
hadde med seg (samarbeidet med) utekontakten 
i Modum Nils Inge Moen og MOT representant 
Morten Laache.

Dette prosjektet ble mest mulig skal styrt av 
ungdommen selv. Medbestemmelse og uavhen-
gighet skal stå sentralt. Altså et arrangement 
arrangert av ungdom for ungdom på deres pre-
misser. Vår rolle skal mest være å fungere som 
veiledere.

Målsettingen med denne dagen er:
•  En dag for all ungdom opp til 18 år uten at 

dette skal koste for mye, slik at fl est mulig 
møter opp til en hyggelig dag i bakken.

•  Vi ønsket og gi ungdommen en mulighet for 
å være med på en spennende dag med for-
skjellige uteaktiviteter, samt konkurranser for 
alle.

•  Vi ser viktigheten i å samle ungdommen til 
en hyggelig/morsom dag i bakken.

•  Dette var et gratis tilbud.

For å få til dette arrangementet har Ski or Die 
fått støtte fra Modum Sparebank 1, Modum 
kommune, og fra alle som har støttet med 
kjempefi ne premier rundt i vårt nærmiljø. 
Retter en stor TAKK. Arrangementet gikk 
kjempefi n. Vi er veldig stålte av de ungdomme-
ne som har gjort alt dette. Og vi får håpe det 
blir arrangert til neste år også. 

Vi har også i år hatt tre Telenor-renn hvor det er 
vært ca 45 startende på hvert renn. Noe vi er 
kjempefornøyde med.

Mange av våre medlemmer har vært bakke-
mannskap under World Cupen, de har gjort en 
kjempefi n innsats. Noen av dem deltok i fl agg-
borgen i begge bakkene.

Bilder fra Ski og Die:
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Kvalitetstrykksaker til gunstig pris Kvalitetstrykksaker til gunstig pris 
og levering etter avtale!og levering etter avtale!

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

Tlf 32 78 71 81 88
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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

TYRIFJORD HOTELL
32 77 84 00 / www.tyrifjord.no

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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Til slutt vil vi ønske alle en riktig god og solrik sommer. Samtidig som vi takker alle som har 
hjulpet oss i denne sesongen.
Håper vi sees igjen til vinteren.

Mvh
Vikersund alpin-og snowboardklubb

Telenorkarusellen

Stein Roness og Hege 
Bentzen, to av mange som 
gjør disse rennene mulig.

Mange spente barn på start.
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Wilhelm (12 år) og Nicolai (8 år) Krogstad.

Simen Berg (6 år) og Kaja Hæhre (8 år).
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Camilla Gulbrandsen (12 år) og Tom Bakken

Stine Roness (12 år).
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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Modums egen trafi kkskole

I. Hæhres
TRAFIKKSKOLE AS
Tlf. 32 78 76 12 – Mob. 958 18 958

www.haerestrafi kkskole.no
VI HAR LEDIG KAPASITET

Vår støttespiller

Hønefoss 32 12 14 67
Vikersund 32 78 78 11

Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41

www.bygdeposten.no
Vakttelefon 48 08 61 70

Sysle, N-3370 Vikersund
Telefon +47 32 78 94 80
Telefax +47 32 78 94 81

E-post: epost@elart.no · www.elart.no

Mob. 957 90 885

Vi påtar oss oppdrag innenfor: 
graving · sprengning · transport · riving 

· jordutkjøring · planering · asfaltskjæring

www.jahren.no
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Treningstur til Danmark

Torsdag 16 april møtte 23 spillere og 8 voksne opp på Vikersund stasjon, klare for avreise til 
Danmark. Vi kjørte 7 biler inn til Oslo og tok Stena Line over til Fredrikshavn. Vi ankom 
Fredrikshavn kl. 07.30 fredag morgen og etter en times kjøretur kom vi frem til Fjerritslev og 
Han Herred Vandrehjem. Det var et pent lite tettsted 10 mil fra Fredrikshavn og Hjørring.
Vi innlosjerte oss på fl ermannsrom, hvor alle fi kk prøvd seg med å re opp sengen uten mor 
tilstede.

Klokka 10.30 var det klart for 1’ste treningsøkt, der vi trente frem til lunsj kl. 13. Litt avslap-
ping før neste treningsøkt kl. 16–18. Kl. 19 var det klart for kveldsmat, litt sent men godt… 
Det ble servert røkt skinke med gode grønnsaker, og dessert var det også. Fredag kveld laget 
lederene quiz for oss og spillerene ble delt opp i 4-manns lag. Disse lagene ble holdt gjen-
nom hele helgen med konkurranser på banen om kvelden. Quizen var fra 21- ca 22 og kl. 23 
skulle det være stille på hjemmet og alle måtte være innomhus.

Lørdag var det opp til frokost kl. 08 og ny trening kl. 10–12, Marit og Monja sørget for at vi 
fi kk i oss frukt og vann under treningene. Lunsj kl. 12.30. Kl. 16 var det satt opp til kamp 
mot Hauger 16 år, et spennende møte. Det var en jevn kamp med mange målsjanser, men 
Sondre Aasmundrud holdt buret til Vikersund rent for motstanderballer. Kampen endte 0-0, et 
rettferdig resultat. Kveldsmat med skinkestek smakte veldig godt, alle spiste veldig bra.
Quiz og godis på lørdagskvelden også, før gutta dro på jentejakt…og de endte opp nedi gata 
med ett jentelag fra Hemsjø i Sverige. 

Søndag morgen bar det hjemover igjen etter frokost. SuperSpeed fra Hirtshals til Larvik, en 
fl ott båt. Alle gutta sa de var veldig fornøyde med turen, hadde en fl ott helg med nydelig vår-
vær.

Dues Sportsreiser kan anbefales på det varmeste. Han Herred i Fjerritslev var et fl ott sted med 
baner i gåavstand fra ”hjemmet”, god mat og fl ott sted å være.
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EiendomsMegler

Postboks 72 · 3371 Vikersund

Tlf. 32 78 33 80

Fax 32 78 33 88

mod-kon@online.no

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

Vikersund

Vikersund Fysikalske
Institutt

Porselen, Glass, Troll

3370 Vikersund

32 78 82 52✆

Dine tannleger i Vikersund
NMTF MARIUS KOSACKI 

og
NMTF REIDUN HOLM

Hverdager fra kl. 08.00. Tlf. 32 78 70 25

SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Vikersund

B

ACTIVE MEDIA-SYSTEMS NORGE A.S
Telemarketing - Aktiv salgshjelp

3340 ÅMOT · Telefon 32 78 17 50 · Fax 32 78 17 70

Leie VIF-huset? 

Ring: 47 76 00 83
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Fotballsesongen for 2009 nærmer seg
Vikersund Fotball har hatt årsmøte og det nye styret fra i fjor er stort sett uforandret. 
Med en ny, ser styret nå slik ut:

Leder: Jan Henning Kleiv 
Nestleder: Torgun Stærkebye (ny)
Kasserer: Per Ole Bøe
Sekretær: Jan Strand (også web. ansv.)
Styremedlemmer: Gudmund Baustad, Trond Bjørkeslett (sponsor ansv.), Lise Asbjørnhus 
(idrettsskolen) Marlene D. Borge og Daniel S. Haug. De to sistnevnte er ungdomsrepresen-
tanter. 

På fotballgruppas årsmøte 03. mars var det utdeling av en årlig innsatspokal. Den tildeles en 
person i fotballmiljøet som utmerker seg på en positiv måte. Innsatspokalen for 2008 gikk til 
Jørn Hermansen. Han har mange år bak seg i fotballgruppa, både i styre, som tidligere spiller, 
trener, dommer og senere som baneansvarlig. 
Økonomisk gikk fotballgruppa med et godt overskudd i 2008 og følger dermed opp det gode 
overskudd for 2007. Mye takket være at vi i fjor sommer, igjen fi kk være med på å arrangere 
bryggedans ved Tyrifjord hotell, noe som gir oss gode dugnadspenger. Dette er en populær 
dugnad som mange synes det er artig å stille opp på og dette er noe fotballgruppa ønsker å 
fortsette med, samt World Cup de årene det arrangeres i Vikersund. 
Vikersund fotball er en breddeklubb. Vi har ikke hatt noen kretsmestere de siste årene, men 
mange lag hevder seg godt i seriesystemet og i diverse cup’er. 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. 
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. Det ble avholdt aktivitetslederkurs på Tangen nå i mars, med god deltagelse, og ytterli-
gere kurs er planlagt senere i år. 28. april får vi besøk av Tor Ole Skullerud - hovedtreneren 
til Vålerenga, Johan Kaggestad - fysisk trener i Vålerenga, Røde Kors og Jan Haug. Denne 
kvelden skal alle ungdommer fra 13 år, trenere og ledere inspireres og kurses i førstehjelp. 
Dette gleder vi oss til. 

Selve byggingen av kunstgressbanen er godt i gang og det er stor aktivitet på Tangen. 
Forandringene er synlige for hver dag og vi gleder oss til ferdigstillelsen som er ca 01.juni. 
Når vi nå starter sesongen uten en hovedbane, gir dette oss noen utfordringer, men Kretsen er 
varslet med at vi ønsker fl est mulig bortekamper på våren. Den som venter på noe godt…
Vi ønsker samtidig å presisere at det er viktig at medlemskontingenten blir innbetalt snarest, 
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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 bru-
ker mye av sin fritid for at Vikersunds barn og unge skal ha et trygt og utfordrende fritidstil-
bud på Tangen.

Jan Henning Kleiv
leder Vikersund Fotball 
www.vikersundfotball.no

Stolt fotballformann gleder seg til kunsgressbane. Jan Henning Kleiv gleder seg til kunstgressba-
nen på Tangenodden åpnes om ikke lenge. Det er nedlagt et enormt arbeid i forprosjektet og nå 
under det konkrete arbeidet med å få banen klar. 
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Bilder fra arbeidet med den nye kunstgressbanen
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✜  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/ hvit  vins glass, 

konjakkglass og farrisglass til 80 stk. Ellers er det kaffetraktere, kaffekanner 
 og diverse kjeler mm.
✜  Eget kjølerom.

Nye utleiepriser for 2008:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr. 350,-

Leie VIF-huset? Ring: 47 76 00 83

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

Utleie: Teltet (12 x 18 m) 
Lisbet Skredsvig - tlf. 906 15 183

Bli bedre kjent i bygda di 
Hver måned fra mai til og med oktober setter Modum o-lag ut 4 poster på ulike steder i 
Modum. Postene er markert med røde og hvite o-poster. På hver post er det en tang til å 
klippe i deltakerkortet med. Postene står ute i en måned.

Laminerte deltakerkort og kartutsnitt kan fås på kulturkontoret og i servicetorget i 
rådhuset. Kartutsnitt legges ut på kommunens nettsider www.modum.kommune.no i 
begynnelsen av hver måned. 

Deltakerkortene sendes inn til kulturkontoret innen 1. desember. 
Det vil bli trukket ut premier blant de ”beste” deltakerne.

Nye møbler på 
VIF-huset
Nå har det kommet fl otte skinnmøbler i 
peisestua. Redaktøren prøvesatt dem her 
om dagen og kan absolutt anbefale andre å 
gjøre det samme – da gjerne i sammenheng 
med et møte eller en fest for eksempel.  
VIF-huset har konkurransedyktige priser 
for utleie.  
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Håndballnytt
Gruppa hadde årsmøte 30. april. Det ble en del forandringer i styret, Bente Magnussen, 
Jorunn Karlsen; Inger Marie Haveråen og Randi Nilsen gikk ut av styret. Nytt styre ble:

Leder: ingen
Nestleder: Cecilie Bjerring Ellingsen
Kasserer: Svein Grøterud
Sekretær: Tove Jelstad
Styremedlem Per Eivind Løvdal, sportslig leder senior
”” Eli Hellerud,               ”         ”    junior
Styremedlemmer Jan Skretteberg, Tonje Jelstad, Jeanette Sandum, Aina Østenengen Tanberg

Styret må organisere seg uten leder foreløpig, men det går hvis alle aktivitetene blir fordelt 
på første styremøte, og kanskje en tar ledervervet etter hvert? Vi beholdt plassen i 2. div, men 
har senere valgt å bli satt ned ett hakk, til 3. div. Vi har ikke fått tak i trener ennå, og det er 
usikkert hvor mange spillere vi har igjen ved seriestart. Mange er skolejenter og bor uten-
bygds så det blir mye reising. Men vi har bra rekruttering, så om noen år håper vi å være 
blant Buskeruds beste igjen!

Siste aktivitet for gruppa i vår har vært LOPPEMARKEDET. Vi har faktisk hatt to loppemar-
keder i året de siste 3–4 årene, med bra resultet. Det siste innbrakte, brutto, nesten 60.000 
kroner. Gro Rundbråten er sjef for dette, og vi skylder henne og Nettbuss en stor takk.

Lørdag 18.april avholdt håndballgruppa vårens loppemarked i bussgarasjene til Nettbuss i Viker-
sund. Det var godt besøk og handelen gikk livlig for seg. Overskuddet er kjærkomment i ei kasse 
som trenger penger for å opprettholde den store aktiviteten.
Her er loppemarkedsgeneralen Gro Rundbråten avbildet foran de store mengdene med bøker som 
var kommet inn og det andre bildet viser Cecilie, Bodil, Randi og Tonje i full sving over vaffeljernet.
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World Cup skifl yvning 2009
Vintersesongen er avsluttet og de fl este er vel godt i gang med sommerens aktiviteter. 

Vinterens World Cup helg var imøtesett med spenning. Ikke bare skulle vi arrangere skifl yv-
ning, vi skulle vi arrangere World Cup i kombinert også. Vi fi kk tildelt selveste World Cup 
fi nalen for Magnus Moan & Co. Samtidig skulle vi arrangere lagkonkurranse og individuelt 
renn i skifl yvning. Lørdag 14. og søndag 15.mars ble derfor en hektisk og utfordrende helg 
for Vikersund som arrangør. Fire World Cup renn på to dager! Kombinert hopp i ny HS117, 
langrenn med start og mål på småbakkeslettene og løype på Heggenjordet samt skifl yvnings-
renn. Alt i løpet av noen få timer. 
Nytt av året var også det fl otte fl erbruksbygget med tilhørende Flying Team hall. Her var det 
dekket til 1500 sponsorgjester, et nytt pressesenter, teknisk rom, lege, sanitet og mye annet. 
En vesentlig forbedring i forhold til alle tidligere innleide telt og brakker.

Helgen ble for mange en stor opplevelse.
Mye hardt arbeid og mange lange dager for de frivillige i det store dugnadskorpset, ble kro-
net med et arrangement vi kan være stolte av. Sol og fi nt vintervær, stor publikumstilstrøm-
ning og ikke minst Kong Harald på plass på søndagens arrangement. Ja det kunne nesten 
ikke bli bedre. Både de kombinerte rennene og skifl yvningsrennene ble gjennomført uten 
noen problemer eller forsinkelser. At anlegget ikke er bygd for å arrangere to World Cup gre-
ner samtidig, var en utfordring vi var klar over, men til tross for dette ble oppgaven løst på 
en fl ott måte. Årets arrangement ble av Arne Scheie og Espen Bredesen omtalt som et av de 
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beste World Cup arrangement i sesongen. For å 
preparere og holde i orden to bakker og ei lang-
rennsløype krevde mye fra de som hadde ansvar 
for dette. Men Odd Brandtenborg, Terje Egeberg 
og Co samt langrennsgruppa hadde alt under 
kontroll. Fra de aktive var det bare gode tilbake-
meldinger om topp forhold i hoppbakkene og 
langrennsløypa. Takket være alle dere dyktige 
frivillige i de forskjellige komiteene, ble hoppe-
re, trenere gjester, presse og publikum tatt imot 
og ivaretatt på best mulig måte i et fl ott anlegg. 
TV-bildene fra Vikersund, som ble sendt ut til 
de mange TV-seere verden over, var fantastisk 
reklame for oss.
Ja, det er mange positive og gode minner fra 
vinterens arrangement, men det er alltids mange 
oppgaver som kan løses annerledes. Ting vi kan 
bli bedre på. Organisasjonskomiteen har hatt et 

Anders Jacobsen svever høyt.

Moan i farta.

Lill og Jørn på plass foran billettkontoret.
For første gang solgte vi billetter også fra 
billettbuer. Kristoffer og Mads jobbet som 
noen helter.

Vaktmannska-
pet var i godt 

humør, her 
representert 

ved Ann 
Karén K. 

Strand.

World Cup skifl yvning

Foto: Torunn Bratvold

Foto: Torunn Bratvold

Foto: Torunn Bratvold
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Kortterminaler ble tatt i bruk i stort omfang 
dette rennet.

Selv presidentfruer må ta i et tak. Berit og 
Monja i billettbua.

Leder av representantskapet Jorunn Flattum 
slår av en prat med Kollengeneral Rolf 
Nyhus og frue.

Det var ingen forskjell på Kong Salomo og 
Jørgen Hattemaker under WC09. Her viser 
Tor Dag frem kniven som ble brukt til å 
skjære til løperen for HM Kongen ved lang-
rennsstadion. Det som ble til overs fi kk plass 
foran døra til billettkontoret.

Styreleder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter 
Per Willy Holseter, intervjues av Helge 
Solbakken fra radio R-35.

Lill, Bjørn og Solveig tar en velfortjent pust 
i bakken.

Tre blide billettører skal ut i felten; Anne 
Kristin, Berit og Anne Foto: John Arne Wendelborg
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evalueringsmøte i etterkant 
av arrangementet og vil 
følge opp etter sommeren. 
Etter tilbakemeldinger fra 
samarbeidspartnere, funk-
sjonærer, presse og publi-
kum er det viktig at vi utvi-
kler og forbedrer arrange-
mentene våre, dette for at vi 
skal bli enda dyktigere 
neste gang vi skal arrangere 
renn. Dette skal vi følge 
opp. Om tre år skal vi 
arrangere VM i skifl yvning 
og før det skal et nytt World Cup arrangement gjen-
nomføres. Mye skal planlegges og legges til rette for. 

Tusen takk for innsatsen til alle som bidro til denne 
fantastiske World Cup helgen. Velkommen igjen neste 
gang. 

Vennlig hilsen Skifl yvning Vikersund

Håvard Orsteen
President i Organisasjonskomiteen

HM Kong Harald på vei til langrennsstadion.

Forsyningstjenesten i full 
sving, Ragne-Livi hadde 
mange turer rundt i anleg-
get under arrangementet.

Modum Sparebank1 gjorde 
en fl ott innsats. Torhild, 
Guri og Ole-Jonny hadde 
alt under kontroll.

Anders Jacobsen

World Cup skifl yvning
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En velfortjent pause - Ole Gunnar, Øystein og Espen.

Marry Fuhre har full kontroll på pølsekjelen. Nils Heier på plass som vår trofaste starter.



27Hopp

Siste sjekk før take off.

Her venter de på tur.
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Klubbmestere Vikersund IF hoppgruppe 10.02.09
Hoppgruppa arrangerte hoppkarusell som ble avsluttet med klubbmesterskap i de minste 
bakkene. Sesongavslutning vil foregå i dommertårn HS117 torsdag 14. mai kl. 1800 med 
utdeling av premier fra klubbmesterskapet og innsatspremier.

Resultat:
K-750 cM
Ola Løvdal Vikersund IF 300 450  
Marita Nilsen Vikersund IF 300 350
Alexander Nilsen Vikersund IF 350 300
Emma Håre Vikersund IF 250 300
Steffen Moviken Vikersund IF 450 450
Sondre Haraldseth Vikersund IF 200 250
Stian Moviken Vikersund IF 550 550

K-15
Sivert Strømeng Vikersund IF 6 7
Alexander I. Hennie Vikersund IF 7,5 8,5
Anders Håre Vikersund IF 9,5 10
Andreas T. Haugen Vikersund IF 7 7,5

K-25
Robin Flattum Vikersund IF
Kjetil Hellum Nilsen Vikersund IF 15,5 15

K-45
Ellen Cathrine Breivik Vikersund IF  0
Cato Mathisen Vikersund IF  0

3. februar ble Sindre nr. 23 i NM på Lillehammer HS138
Anders Bardal ble norgesmester i K123 i Lysgaardsbakken på Lillehammer hvor alle de beste 
norske løperne stilte til start. Sølvmedalje gikk til Roar Ljøkelsøy og bronse gikk til Tom 
Hilde. Fjorårets vinner Anders Jacobsen ble nr. 4 etter å ha hoppet hele 144 m i fi nalen. 
Sindre Trana fra Vikersund gjorde 2 bra hopp og ble nr. 23.

COC-renn i Tveitanbakken på Notodden 12. februar
I søndags renn ble det seier til Sindre Trana fra Vikersund etter to hopp på 96,5 m. Han vant 
med 0,5 poeng foran Tyske Felix Brodauf. Dette er Sindres første internasjonale seier. I 
lørdagens renn ble han nr. 4. I jentenes renn ble det suveren seier til Østerriske Daniela



29

Sindre Trana i
skifl ygningsbakken.

Hopp

Irascko foran Lindsay Van fra USA. Alle 3 Vikersundjentene kom også 
til fi nalen, Line Jahr hoppet to jevne hopp og ble nr. 8, Silje Sprakehaug 
nr.19 og Mari Backe nr. 22.

NM jr. i Bardufoss 17. februar
Silje Sprakehaug og Mari Backe tok gull og bronse i jenteklassen. I 
gutteklassen ble Jan Fuhre nr. 19. Han ledet 
forøvrig etter første omgang etter et kjempehopp på 
103 meter som er ny bakkerekord i Mobakken i 
Bardu. Dessverre var det noe ujevne forhold og Jan 
var ikke heldig med forholdene i fi nalen.

Historisk VM i hopp for kvinner i 
Liberec 20. februar 
Historiens første VM i hopp for kvinner ble arrangert i Liberec i 
Tsjekkia og Line Jahr fra Vikersund IF var deltager. Hun hadde et bra 
førstehopp på 88 meter, men var litt mer uheldig i 2. omgang og hop-
pet 81,5 m og endte på en hederlig 9. plass i sitt første VM. Vant gjor-
de Amerikanske Lindsay Van etter hopp på 89 og 97,5 m foran sølv-
vinner Ulrikke Greassler fra Tyskland som hoppet 93,5 og 93 m. 
Bronsemedaljen gikk til Anette Sagen etter hopp på 93,5 og 94 meter. 

Prøvehoppere i Skifl yvning – 3 fra Vikersund
Kristian Kind Olsen fi kk æren av å være første hopper utfor i år. Fra 
bom 20 med 105 km på hoppet strak han seg til 165 m. Han hoppet 
også to hopp på fredag til lengdene 118 og 134 m. Sindre Trana 
åpnet med et hopp på 153 m på torsdag fra bom 11 med 100 km på 
hoppet. Fredag hoppet Sindre 152 og 183,5 meter som er personlig 
rekord. Lørdag hoppet han 160 m, og på søndag ble det 145 og 128 
meter. Line Jahr fi kk hoppet to ganger på fredag til lengdene 126 
og 135 m. Dessverre ble jentene diskvalifi sert fra å hoppe på torsdag da TD og hans assistent 
først måtte sjekke reglementet. På søndag var det gudstjeneste i Heggen Kirke hvor Ole Gunnar 
Fidjestøl og Line Jahr holdt ord for dagen sammen med sogneprest Holberg.

Jan Fuhre.

Silje og Mari .                   NM jr.

Line i Liberec.

Line i Heggen kirke.
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Det nye arbeidsutvalget i VIF etter årsmøtet i mars; kasserer Marit Follestad Tandberg, 
sekretær Laila Thomassen, leder Olav Berg, styremedlem Trond Bjørkeslett, varamedlem 
Inger Aaby Brandtenborg, nestleder Einar Sandberg, varamedlem Åsmund Jahr og 
varamedlem Torunn Kvebæk.

To sølv i NM på Raufoss – 28. mars
I kvinneklassen under NM på Raufoss ble det sølvmedalje til Line Jahr fra Vikersund/
Lillehammerhopp etter hopp på 91 og 91,5 m. Seier og gullmedalje gikk til Helena O. Smeby 

som representerer Byaasen IL og trener i 
Trønderhopp etter hopp på 97 og 96 m. 
Bronsemedaljen gikk til Maren Lundby fra Kolbu/
Lillehammerhopp som nådde 87 og 84 m. Deretter 
på 4. og 5. plass fulgte Silje Sprakehaug og Mari 
Backe også fra Vikersund. 
Under laghoppingen ble Akershus vinner med 1011 
poeng med Bjørn Einar Romøren, Kim Rene 
Elverum Sorsell, Anders Vilberg og Tom Hilde på 
laget. Buskeruds ble nr. 2 med 1008 poeng med 
Thomas Lobben, Sindre Trana, Anders Jacobsen og 
Sigurd Pettersen på laget. 

Årsmøte i Buskerud Skidommerlaug 22. april
Dette ble avholdt i det nye pressesenteret i Vikersund 
Hoppsenter hvor avtroppede leder Terje Haugerud fra 
Vikersund IF overrakte Line Jahr årets stilpokal til 
kvinner etter sine hopp under NM på Raufoss. 
Stilpokalen til herrer tilfalt Sigurd Pettersen.

Line tok NM sølv på Raufoss.

Terje Haugerud og Line Jahr 
med stilpokalen 2009
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Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos 
Norsk Tipping bestemme at VIKERSUND 
IDRETTSFORENING skal motta inntil 5 % av det 
beløpet du spiller for. 

• Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din.
• Grasrotandelen er en form for kompensasjon for bortfallet av inntekter fra de gamle 

spille-automatene. 
• Grasrotandelen bygger på at medlemmer og andre som er interessert skal kunne velge 
 nettopp sin lokale klubb eller forening som mottaker av penger fra Norsk Tipping.
• Grasrotandelen gjelder alle spill til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså spille 
registrert for å kunne gi inntil 5 % av innsatsen din. Det er fl ere måter å knytte seg til 
Vikersund Idrettsforening:

* direkte i tippedisken  * på internett
* på mobilen   * på spilleterminalene

 
Oppgi organisasjonsnummer 871 515 212 så hjelper betjeningen deg med resten.
Takk for din støtte!

Grasrotandelen

Gi din grasrotandel til 

Vikersund Idrettsforening!

Org. nr. 871 515 212



B- économique

Støtt våre annonsører - de støtter oss!


