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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

Interflora  

21 butikker

Albert Kr. Hæhre AS

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

www.akh.no
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• Kolberg & Nystrøm Mote
• Meny mat 
• Mix kiosken
• Modum Sparebank 1
• Nille 
• Notabene 

• Nygård Sport (Sport 1)
• Optiker’n 
• PT Elektro 
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• Åmotsenter Café
• Åmot parfyme
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Lederen har ordet

Hvordan skal vi øke rekrutteringen til idrettslaget?  
Kanskje det er på tide å tenke i nye baner?

Stadig hører vi at foreldrene ikke har tid og synes det er et ork
å ut igjen med ungene etter endt arbeidsdag.   Det ideelle hadde
kanskje vært at ungene hadde et tilbud rett etter skolen så forel-
drene kunne hente dem der, så hadde familien kvelden sammen.
Dette krever betalte trenere  og en helt annen pris enn det det
koster å drive idrett i dag. Tenk deg at trenerne henter barna på
skolen og for eksempel  kjører dem i mini-buss til hoppbakken der treninga er unnagjort
før familien spiser middag.  Det ville kanskje bli behagelig for foreldrene, men på en annen
side mister vi gleden av å være med barna på forskjellige aktiviteter. Mange er jo kjempe-
flinke til å tilrettelegge ungenes fritid og finner ut hvor mye det gir dem å følge opp.
Utrolig viktig for rekrutteringa er jo at man har dyktige trenere og ledere som  tar godt vare
på ungene og  får alle som er med til å trives. Tilpasse aktivitetene til alder og ferdighet er
også kjempeviktig. Og ikke minst, foreldrene må også trives i miljøet. Husk å ta godt i mot
”nye foreldre ”.  

Idrettsskolen har laget en folder som deles ut  til de ungene som slutter hos dem. Den viser
tilbudene som de forskjellige gruppene har, og vi håper at det kan bidra til at flere finner en
aktivitet i VIF  som de fortsetter med.   

Store ting skjer i Vikersund Hoppsenter om dagen.  Med gigantiske maskiner har arbeidet
gått med rekordfart.  Publikumsområdet har blitt mye flatere og får plass til flere, samtidig
som sikkerheten blir bedre.  Med skråbakke ned mot hesteskoen og så mye folk inni i
anlegget som vi hadde under WC 2007 var sikkerheten til publikum i fare.  Sletta på K-90
er senket med  9 meter og unnarennet blir slakere. Dermed får vi en moderne bakke som
tillater lengre svev.
Det legges også til rette for kjøle-spor i både K-90 og K-185.  Med  WC renn midt i mars
kan man ikke risikere at sporet ikke blir bra nok. En sponsorhall med flerbruksbygg skal
også  stå ferdig til  rennet.  Ja dette er jo til å ta pusten fra de fleste, men vi håper at alt går
etter planen og  at de blir ferdige i tide.  Med tanke på alle de andre arrangementene vi skal
ha i hoppsenteret i vinter, håper jeg at ildsjelene som er med og hjelper til i alle renn og
legger til rette for trening hele uka, ikke blir helt utslitt. Jeg tenker på dere og håper dere
har nok krefter.

Lykke til!

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.

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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Ekstraordinært årsmøte
i VIF 9. september

Tirsdag 9. september avholdt VIF et ekst-
raordinært årsmøte på VIF-huset. Eneste
sak på sakslista var salg av eiendom. For-
målet med salget er å skaffe egenkapital til
kunstgressprosjektet.
Det ble et kortvarig møte. Etter drøye 15
minutter var det hele overstått og resultatet
var 24 for og 5 mot salg.
Saken går nå til Hovedstyret for videre
behandling.

John Arne

Leder av fotballgruppa i VIF, Jan Henning Kleiv (t.v.) i
samtale med dirigent for dagen, Odd Flattum og leder i
VIF, Inger Brandtenborg i etterkant av det ekstraordi-
nære årsmøtet.

Olav Berg, nestleder i VIF, overrakte presang og
marsipankake til leder Inger Brandtenborg i hovedstyremøte 

14. august, i forbindelse med Ingers femtiårsdag.

”Sjefen” fylte femti
I hovedstyremøte torsdag 14. august ble VIFs leder Inger
Brandtenborg feiret med marsipankake og presang. Hun
gratuleres med de femti år! Hennes liketille fremtoning og
blide åsyn er en brobygger i VIF-systemet. Hun har gjort
en kjempeflott innsats for foreningen gjennom mange,
mange år. VIF-avisa ønsker til lykke med dagen som har
vært.

Red.

En VIF-veteran har fylt femti
I hovedstyremøte tirsdag 10. juni feiret hovedstyret Svein
Jelstads femtiårsdag. Han har en imponerende fartstid i
idrettsforeningen. Tusen takk for den flotte innsatsen din
Svein og gratulerer med vel overstått femtiårsdag.
VIF-avisa sender herved sine hilsner.

Red.

Langrennsgruppas leder Svein Jelstad gratuleres med 
femtiårsdagen av VIFs leder Inger Brandtenborg.
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WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23

        GULLSMED · URMAKER
Vikersund      ·      Telefon 32 78 70 62  

Støtt våre annonsører -  de støtter oss!
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Kjøp andelsbrev,
og vær med på å realisere kunstgressbanen

Vikersund Fotball er kommet godt i gang med årets sesong. Flere av
de aldersbestemte lagene gjør det meget bra. Både gutter 13 år og
gutter 14 år vant sine puljer i vårsesongen og har rykket opp til 1.
divisjon i høst. Der vil de nok møte bedre motstand, men vi krysser
fingrene og håper de kjemper så godt de kan. 

Det er også kommet til flere barn på Idrettsskolen og vi
stiller derfor i høst med hele 21 lag, mot kun 15 lag i vår. På a-laget
er det ikke blitt mer enn en seier, men de har det gøy og er nå ca 20
spillere som trener aktivt for å komme med på laget. 

Det ble gjennomført en etterlengtet og meget vellykket bryggedans på hotellet i som-
mer. Det var perfekt vær og de flere hundre betalende hadde det meget trivelig. Begge arran-
gørene, hotellet og fotballgruppa, var fornøyde med å kunne arrangere en slik fest igjen, etter
flere år uten. Bygdeposten skrev i sin leder artikkel at de ”krevde” at bryggedansene fortsatte,
de mente dette var noe bygda virkelig måtte støtte opp under og ta vare på. Vi er selvsagt enige
og tror det er ett behov for en slik sommerfest for voksne. Vi håper og kunne tilfredsstille både
Bygdeposten og voksne sambygdinger med flere bryggedanser neste år og årene fremover.

Tine fotballskole ble avholdt siste helgen i ferien, med 63 barn i alderen 8 til 14 år.
Det var bedre vær i år enn i fjor, selv om det regnet litt hver dag. Vår hovedsponsor ICA
Vikersund sponset brød, pålegg, grillmat og alt nødvendig tilbehør til alle deltakerne og trener-
ne. Tine sponset drikke, sekker og t-skjorter til alle. Barna ble ledet igjennom øvelser, merke-
taking og kamper av trenere fra MFK, junior jenter i MFK og våre egne trenere i Vikersund.
Det var mange av barna som var veldig opptatt av MFK spillerne, tydelig at de har markert seg
som gode forbilder for barna.

En egen kunstgressgruppe har i år jobbet meget aktivt med prosjektering av ny bane
med undervarme, og med muligheter for innhenting av egenkapital. Det er nå prosjektert en ny
kunstgressbane med undervarme på samme sted som hovedbanen ligger i dag. Søknaden om
teknisk godkjenning er allerede levert, og fristen for spillemidler er 15.10. Vikersund Idretts-
forening har nå meget store muligheter for å ha en oppvarmet kunstgressbane med størrelse
som kreves av NFF for toppidretten spilleklar allerede til sommeren 2009. 

Egenkapitalen er tenkt dekket av blant annet salg av andelsbrev på kunstgressbanen.
Ved kjøp av en andel til kr 500,-, vil du kunne støtte breddeidretten med 3,2 kvm av banen. Ved
2000 andeler får vi inn 1 million og vil således kunne starte prosjektet til våren.

Med tanke på alle spillerne vi har, alle de dyktige trenerne og støtteapparatet rundt
lagene, banemannskap, styre, kioskgruppe og andre ildsjeler er det meget hyggelig og være
leder og forhåpentligvis kunne tilby en oppvarmet helårs kunstgressbane i 2009.
Vi oppfordrer alle til å kjøpe andelsbrev, for å være med på å realisere kunstgressbanen.

Jan Henning Kleiv
leder Vikersund Fotball
www.vikersundfotball.no
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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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Norway cup eventyret 
endte etter tre kamper for 14 åringene til VIF

Guttene ble slått ut etter de tre innledende kampene etter klare tap mot gode motstandere. 
Vikersunds gutter 14 år tapte 1-4 mot et robust Bøler lag i sin åpningskamp i Norway Cup.
På forhånd visste vi at Bøler var et sterkt lag som spiller i 1. divisjon i Oslo. Kampen åpnet
imidlertid veldig bra for VIF, og etter 3 minutter satte Vebjørn Madsen Dahl foten på et pre-
sist frispark fra Kristian Berg. Bøler svarte umiddelbart etter 4 minutter, og stillingen var 1-1
ved pause etter en jevn første omgang. Det skal dog nevnes at Mats Kleiv midtveis i omgan-
gen reddet to ganger på streken etter store sjanser for Bøler. 
Bøler startet best etter hvilen, og keeper Sondre Aasmundrud leverte en kjemperedning etter
to minutter av andre omgang. Like etter fikk Bøler et frispark fra nesten 30 meter, og det
endte i et lykketreff som dalte ned like under tverrliggeren. VIF fortsatte å kjempe i over 30
graders varme, men kampen ble avgjort fem minutter før slutt da VIFs keeper felte Bølers
spiss som kom alene mot mål. Utvisning, og i hvert fall en kamps karantene for VIFs gode
sisteskanse.

Riktig etter regelboka, men likevel strengt av den engelske dommeren.
Vikarierende keeper Truls Christensen kunne ingenting gjøre med straffesparket og det

sto 1-3. Bøler satte den berømte spikeren i kisten i siste minutt, og fastsatte sluttresultatet til
1-4.

Selv om spillerne hang litt med hodet rett etter kampen, var det ikke verre enn at alle
spillerne var heiagjeng under den påfølgende kampen til juniorlaget til Modum Fotballklubb. 
Guttene var nok preget av at den faste keeperen måtte stå over, og spilte sin dårligste kamp i
turneringen da de tapte 0-3 mot Bergsøy. Pussig nok var den samme engelske dommeren satt
opp også på denne kampen, og han bidro til resultatet ved å overse flere klare offsides til
Bergsøy. Uansett, det var ikke dommerens skyld at VIF tapte. Mads Kleiv vikarierte som
keeper og spilte en veldig god kamp i mål.
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Modums egen trafikkskole

I. Hæhres
TRAFIKKSKOLE AS

Tlf. 32 78 76 12 – Mob. 958 18 958
www.haerestrafikkskole.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

— VIKERSUND —

Vikersund Bygg og Trelast AS,
Sagveien, 3370 Vikersund

Tlf. 32 78 14 20. Fax 32 78 14 21

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

E-post: epost@elart.no · www.elart.no
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Selv om de skulle møte det beste laget i siste kamp, Fana, var gutta innstilt på å kjempe til
siste slutt. Etter en jevn første omgang med stor innsats fra VIF, fikk Fana et mål like før
pause. 

Innsatsen fortsatte i andre omgang, men VIF ble igjen redusert til 10 mann da Truls
Christensen fikk sitt andre gule kort etter bare ett minutt av andre omgang. Det raknet litt på
slutten og Fana vant til slutt 4-0.

Selv med 1-11 i målforskjell og to røde kort, var det en god stemning i laget under hele
turneringen.

Når skuffelsen fikk lagt seg, kunne alle deltagerne se tilbake på dager med sol, bading
på Frognerbadet, shopping på Oslo City, pizza på Peppes og møter med masse fin ungdom.
Til slutt må vi nevne at både guttene og jentene oppførte seg eksemplariske under overnat-
tingene på ærverdige Kampen skole.

Skrevet av Jan A. Haug

Første kamp startet vi med å score først, kanskje vi skulle klare å komme oss videre? Men
motstanderne ble for sterke for oss og vi tapte, og det ble ikke bedre når keeperen vår ble
utvist. Vi ble litt irriterte på den engelske dommeren, men vi kunne le av det etterpå. Den
andre kampen gikk ikke særlig bra, vi fikk nesten ikke til noen ting. Vi var skuffet, håpet om
å gå videre var ikke stort nå, men vi klarte å gjøre en kjempeinnsats i den siste kampen. Vi
startet bra, og det var en temmelig jevnspilt kamp. Vi så at vi kanskje kunne vinne denne
kampen, men når vi fikk utvisning nummer to på tre kamper, så det svart ut. Vi kjempet og
sto på siste slutt, men det ble tap. Tross tap, var vi fornøyde. Altså ble det en scoring, null
poeng og to røde kort på Norway Cup. Vi synes det var mest kjedelig å tape alle kampene
fordi da måtte vi dra tidligere hjem. Cup er cup.

Kampen skole som vi overnattet på, var en fin skole.
På fritida var vi på skolen, Ekeberg og Oslo sentrum. Når vi hadde tid, var vi rundt i

Oslo, de fleste var på fotball Shop. Vi ble kjent med T-banen og det gikk for det meste greit.
Noen var også med på Frognerbadet og alle spiste pizza på Aker Brygge. 

Vi spiste frokost på skolen (brød) og lunsj (brød) og middag på Ekeberg. Vi fikk for-
skjellige typer middag på Ekeberg, mange på laget var ikke særlig begeistret for maten vi
fikk der. Så noen tok seg heller en pizza på Peppes Pizza. 

Vi hadde det gøy sammen og det ble en mange fine dager. Det var mest skuffende å
tape alle kampene. Vi takker for innstasen til Gutter 14 i Norway Cup 2008.

Skrevet av 
Daniel Haug
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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

Tlf. 32 78 74 53

www.hahreauto.no

Auto AS

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

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

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!

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

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

✜ 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,-

Leie VIF-huset? Ring: 47 76 00 83
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TINE (Trening I NorgesEliten) fotballskole -08
Skrevet av Lina Holberg, Vikersund (eller Heggen, da) Jenter 1994

På lørdag fikk vi sekker og t-skjorter,
før vi ble delt inn i grupper og begyn-
te å trene. Vi åt lunsj rundt klokka
tolv, med skikkelige brødskiver og
Litago og Friskus. Da fikk vi mer
energi, som vi brukte til mer trening. 

På søndag trente vi igjen fram
til lunsj. Etter lunsj fikk vi prøve oss
på forskjellige ferdighetsmerker. Det
regnet!  Mange av oss tok nye rekorder – jeg f.eks, hadde forbedret meg i triksing. Når vi følte
oss ferdige, spilte vi fotballkamp. 

På mandag hadde vi turnering. Vi ble delt opp, på tvers av alder, i åtte lag. Alle fikk spilt
fire kamper. 

Etter turneringen åt vi pølser og drakk brus, før vi fikk utdelt diplomer.
Konklusjon: Tine fotballskole var en stor suksess

Takk til alle gode instruktører fra Vikersund fotball og juniorjenter, juniorgutter og A- lag spil-
lere fra MFK. Styret i fotballgruppa. vil også gjerne takke alle som var med og gjorde
Fotballskolen så bra – instuktører, kioskgruppa og mathjelpen, ICA Vikersund for maten, Berit
altmulighjelpen – og ikke minst Rune som står på for at vi skal ha det gøy med fotball – og bli
gode! 
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Portrett av en frivillig leder
Navn: Jan Henning Kleiv
Sivil status:
gift med Sissel
tre barn; Mads, Simen og Sine
bor på Øst Modum

Aktuell som Leder av VIF fotball

Hva gjorde at du bestemte deg for å bli leder av Vikersund Fotball?

Etter å ha vært trener i fem år har jeg blitt glad i miljøet i fotballgruppa, og trives sammen med
likesinnede. Jeg er av natur en person som liker utfordringer, og takket derfor ”ja” til forespør-
selen. Jeg er i tillegg en ”gründer”, og ser et potensial i å utvikle VIF fotball, noe som gir meg
tilfredsstillelse.

Hva er viktig for deg, som leder av Fotballgruppa?

For meg er det aller viktigste å få flest mulig barn i aktivitet. Det er det overordnede målet. Et
fotballag på ”vårt nivå” består som regel av spillere med mange ulike forutsetninger. Jeg har
også som mål, sammen med andre i VIF fotball, å beholde lengst mulig de av de aktive som
ikke er så opptatt av fotball. Uten disse ville mye av grunnlaget vårt raknet. Ofte tenker vi at
fotball bare er for de som er veldig flinke eller mest interessert i spillet, men slik skal det ikke
være i fotballgruppa vår. Vi skal ha plass til alle.
I tillegg er det viktig for meg at vi har en sunn økonomi slik at vi kan overleve uforutsette kost-
nader, uten å måtte «straffe» medlemmene med høyere kontingenter.

Fotballgruppa har i lengre tid arbeidet med planene om å realisere en Kunstgressbane på
Tangen. Hvorfor er det så viktig for Vikersund Idrettsforening, og fotballgruppa, å få til en
kunstgressbane?

Svaret er enkelt. Vi ønsker å tilby våre spillere best mulige treningsforhold gjennom hele året.
En kunstgressbane vil ligge grønn og innbydende året gjennom, både sent og tidlig. Den vil
være et trekkplaster, og invitere til god aktivitet uansett temperatur eller årstid. Det er en kjens-
gjerning at i det øyeblikket Åmot hadde sin bane på plass, så økte aktiviteten deres betraktelig.
Vi håper i tillegg at nye spillere vil fristes av et slikt tilbud.

Fotballgruppa drives jo på dugnadsbasis. Hvilken rolle har egentlig foreldrene til alle de akti-
ve fotballspillerne i Vikersund?

Foreldrene må vi ha med. Dette er en frivillig organisasjon som drives i sin helhet på dugnad.
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Vi har INGEN ansatte. Det betyr at alle trenere, lagledere, aktive i styret, banemannskapet,
kioskgruppa, dommerne osv. er foreldre som gjør er frivillig innsats for egne og andres barn.
Når det kalles inn til dugnad forventes det at alle gir litt av sin fritid til beste for fotballgrup-
pas medlemmer og aktiviteter. Det skal ikke være slik at noen må ta mange byrder, mens andre
slipper unna. Her håper vi at alle tar i et tak på et eller annet nivå. 
Det er også viktig at noen er sjåfør, gir sosial oppfølging gjennom å være heiagjeng samt gir
trøst og ros. I det hele tatt handler det mye om å være tilstede der barna er. Det setter de pris
på.

Hvilken rolle har trenerne og laglederne i klubben?

Trenerne skal motivere barna til å komme på fysisk aktivitet. De skal ha ett opplegg for tre-
ningene som tilfredsstiller både de som er med av sosiale årsaker i tillegg til de som drømmer
om å bli profesjonelle spillere i utlandet. De skal være sosiale, hyggelige og omgjengelige.
Fotballgruppa har også et mål om at flest mulig av våre trenere skal ha aktivitetslederkurs eller
B-trenerkurs. Dette betaler fotballgruppa i sin helhet.
Laglederne har på mange måter ”papirarbeidet”. De skal være kontaktleddet mellom Vikersund
og motstanderklubbene, holde kontakten mot vårt styre sørge for at alle foreldre får anledning
til å bidra på forskjellig områder, som for eksempel dugnad. Det arrangeres minst to lagleder-
møter i året, hvor erfaringer utveksles.

Hvor viktig mener du resultatene til de forskjellige lagene er?

Resultatene er egentlig ubetydelige, men for barna er de likevel en viktig faktor. Alle spillere
har nytte av å kjenne på følelsen av både å tape og å vinne. Det er en del av spillet. Så lenge vi
gjør vårt beste skal vi være fornøyde. Vi prøver å ikke fokusere for mye på resultatene, men i
det øyeblikk spillerne begynner på stor bane som 13 åringer ”kommer alvoret for dagen”. Da
kan resultater og tabeller leses på nett og i aviser. Vi mener det er vel så viktig at alle får spil-
le tilnærmet like mye, og får prøve forskjellige plasser på banen.

Hva skal jeg som forelder gjøre hvis jeg ønsker å bidra i fotballmiljøet?

Da skal du ta kontakt med lagleder på laget til ditt barn, eller ta kontakt med oss i styret. Alle
er hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss. Intet bidrag er for lite, eller for stort. Vi trenger
foreldre til mange forskjellige oppgaver, og det ligger også mye info på vår nettside
www.vikersundfotball.no 

Hvordan ser du for deg Fotballgruppa om fem år?

Da er vi fortsatt Buskeruds største klubb (sett i forhold til innbyggerantallet) Vi håper å ha dis-
triktets beste aktivitets tilbud i alle aldersgrupper, og vi er forhåpentligvis enda flere spillere og
lag enn hva vi har i dag. Nå er vi ca 270 aktive spillere. Jeg ser også for meg et flott anlegg på
Tangen, med en kunstgressbane, en flott gressbane og et vesentlig oppgradert treningsfelt. 
Forhåpentlig vis har jeg maktet å overlevere ledelsen til noen andre, og kan følge det hele fra
sidelinjen.
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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

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

3370 Vikersund · Tlf. 32 78 71 01

SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører -  de støtter oss!

Vikersund og Åmot
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Artikler fra hoppfronten
Hopp-gruppa for sesongen 08/09:

Leder Halvor Hartz
Nestleder/økonomi Wencke Backe
Sekretær/web.red. Åsmund Jahr
Ass. sekretær Ole Eivind Fuhre
Kasserer Bård Sprakehaug
Styremedlem/drift Espen Trana
Styremedlem/drift Jonny Flattum
Styremedlem Ragne Livi Kind Olsen
Ungdomsrep. Mari Backe
Varerep. Turid Tandberg
Vararep. Øystein Fidjestøl

Plasthopping i Vikersund Hoppsenter
Lørdag 7. juni var det hopping i plastbakkene i Vikersund Hoppsenter i K15 og K25. Allerede
1 time før åpningstid, var en ivrig hoppgjeng fra Østre Toten Skilag på plass med forbere-
delser til trening på plast. Også 6 ivrige hoppere fra Furnes IL ved Hamar (Hedmarkhopp)
hadde tatt turen til Vikersund for å trene. Utpå ettermiddagen ble varmen sterk og de skulle
ønske det snart kom skitrekk. På planen ligger plastlegging av K45 i sommer og da vil nok
dette være på plass.

Jan Fuhre (17) fra Vikersund er tatt ut 
på juniorlandslaget
Jan er tatt ut på neste sesongs juniorlandslag blandt 8 gutter i alde-
ren 16 - 18 år. Han flytter til Trondheim for videre studier og blir å
finne i en treningsgruppe i Trønderhopp. Også Sindre Trana har
valgt å flytte på seg. Han skal studere på Høgskolen på
Lillehammer og blir å finne i treningsgruppen Lillehammerhopp
sammen med lagvenninen Line Jahr og Thomas Lobben.

Stanislav Slavik fra Harrachov valgt til ny 
president i KOP
Under årets generalforsamling i den slovenske byen Strunjan ble ny president innvalgt.
Presidentskapet i KOP går på omgang mellom medlemmene, og vår egen Ole Eivind Fuhre har
vært president den siste 2 års perioden med Håvard Orsteen som visepresident. KOPs direktør

Hedmarkshoppere på trening i Vikersund.

Jan Fuhre.
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Paul Heimann og FIS-representant Hans Schmid ble begge gjenvalgt. Vikersunds delegasjon
besto i tillegg til Fuhre og Orsteen av Ole Gunnar Fidjestøl, Knut Solhaug og Terje Egeberg. 
En egen ekspertgruppe i KOP jobber med forskjellige tiltak, spesielt på sikkerhetssiden.
Spor/tilløp, profiler og vindsikring er temaer det jobbes med. Gruppen ledes av slovenske
Marco Mlakar og Vikersunds representanter i gruppen er Ole Gunnar Fidjestøl og Terje
Egeberg.

6 hoppere fra Vikersund på samling i Ørnskøldsvik
Mandag 23.6 ble det mye hopping av norske rekrutter i det flotte hoppanlegget Paradiskullen i
Ørnskøldsvik hvor den svenske klubben IF Friske Viljor har tilholdssted. Bortimot 300 delta-
gere er påmeldt fra Norge hvorav 6 løpere er fra Vikersund. Dette var Cato Mathisen (12), Ellen
Cathrine Brevik (13), Jan Fuhre (17), Silje Sprakehaug (17), Mari Backe (19) og Line Jahr
(24). Det ble arrangert trenerkurs, smørekurs, arrangørkurs og innføring i stilhopping.

Hoppjentene i Continentalcup i Tyskland og Østerrike
Line Jahr og Silje Sprakehaug har deltatt i 2 renn i
Bischofshofen. I søndagens renn den (17. august) kom
begge Vikersundjentene til finalen hvor Line ble nr. 10
og Silje nr. 25. Rennet ble vunnet av Japanske Izumi
Yamada foran Tyske Jenna Mohr og Østerriske
Jaqueline Seidfriedberger. Anette Sagen endte på 7.
plass. I lørdagens renn endte de på 18. plass og 35.
plass. Her ble det for øvrig Norsk seier ved Anette
Sagen.

Hoppgruppa ønsker velkommen 
til hoppskole/plastrenn, 
helgen 26.–28 sept.
For sjette gang ønsker Vikersund IFs hopp-
gruppe velkommen til hoppskole/plastrenn,
helgen 26.–28. sept. 2008 i K-15 og K-25 i
Vikersund Hoppsenter.
Hoppskolen samler hopprekrutter fra store
deler av Sørlandet og Østlandet til trening og
sosiale aktiviteter i Vikersund Hoppsenter.
Det blir også lagt opp til overnatting, bespis-
ning, trening, hopping og svømming og
avsluttes med hopprenn på søndag som starter
kl. 1200.

Plasthopping i K-15.

Silje og Line.
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Verdens beste frivillige
• Geir Holen

På noen uker sikret Vikersund verdenscup i kombinert og skiflyging, ny
tillit som nasjonalanlegg og ikke minst VM i 2012. Håvard Orsteen er
ikke i tvil om at dette er takket være de frivillige. Først spurte Norges
Skiforbund og Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) om Vikersund
kunne ta over Kollenrennet, mens Holmenkollen bygges om til VM i
2011. Så spurte de samme om Vikersund ikke også kunne ta over kom-
binertrennene som skulle ha gått i Kollen, med renn lørdag og søndag. 

Rødkleiva begravet
For at hele kalenderen skulle gå opp, bestemte FIS seg i tillegg for å gi Vikersund enda et
skiflygingsrenn. Laghopping lørdag og Kollenrennet søndag. De spennende dagene på FIS
sin kongress i Sør-Afrika ble kronet med tildelingen av verdensmesterskapet i 2012. En uke
senere ga Skitinget sin fulle støtte til å forhandle med Vikersund om videre nasjonalanlegg-
status, og dermed legge Rødkleiva død en gang for alle.

Tillitserklæring
- Det er en enorm tillitserklæring å få så mange renn på så kort tid. Når vi møter andre i den
internasjonale skifamilien er alle nysgjerrige på hvordan det går i Vikersund, og gleder seg til
å komme til neste renn, sier Håvard Orsteen, president i organisasjonskomiteen i Vikersund.

Fantastisk innsats
Han er ikke i tvil om hvem som har æren for at Vikersund nå får så mange klapp på skuldra. 
- Vi har kanskje verdens beste frivillige som står på i mange måneder før renn, og ikke minst
rennhelga. Uten hundrevis av frivillige hadde dette aldri gått. Innsatsviljen er helt fantastisk,
og folk stiller opp til alle jobber som må gjøres, sier Orsteen. 

Ta kontakt hvis du vil hjelpe
Nå håper han flest mulig er klar for ny innsats til rennene i mars. 
- Mange er allerede i gang, men flere kommer til å bli med i månedene som kommer. Har du
aldri vært med før eller kjenner noen som har lyst til å hjelpe til er det bare kontakte oss, sier
Orsteen. 

Følg med på Internett
I løpet av høsten vil det også bli arrangert et eget arrangement for funksjonærer. Orsteen opp-
fordrer alle som er interessert i hva som skjer i Vikersund om å følge med på nettsiden viker-
sund.no. 
- Vikersund.no er hele tiden oppdatert med hva som skjer i bakken, hoppmiljøet og andre
små og store nyheter. Alle som er nysgjerrige på hva som skjer bør stikke innom der et par
ganger i uka, sier presidenten. 
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Til Cape Town med laks og VM-håp
• Tore Fossen

23. mai var det en spent delegasjon som reiste fra Viker-
sund for å overbevise de høye herrer og en kvinne i FIS
om at skiflygings-VM 2012 det skal vi arrangere. Etter en
mellomlanding i London og en laaaang natt over det afri-
kanske kontinent landet vi i Cape Town etter nesten et
døgn på reise.

Etter en kort sightseeing og innsjekking på hotellet,
bar det bort til konferansehotellet hvor vi straks satte
igang arbeidet med å reise den flotte standen som var
sendt i forveien. Søndag kveld var hele den norske dele-
gasjonen samlet til middag på en gammel ærverdig ving-
ård utenfor Cape Town.

Mandag morgen ble standen fyllt opp med norsk røke
og pepperlaks, flatbrød, øl og akevitt. Og delegasjonen
sto klar til å ta imot de rundt 1000 FIS-delegatene. Og tra-
fikk ble det, men om det var budskapet vårt eller deilig
spise og drikke som trakk folk er litt usikkert, men popu-
lære var vi. Noen av søkerne hadde virkelig slått på stor-
tromme når det gjaldt servering, Zakopane bla. Hadde
medbragt kokk i full mundur som serverte polske spesia-
liteter. Tiltross for oppsatt arbeidsliste var alle på standen,
når ikke møter og siste finpuss av presentasjonen for FIS-
council ble gjort. 

En mislykket general-
prøve gir en vellykket premi-
ere heter det, og det kan vi
skrive under på. Under gene-
ralprøven på presentasjonen
nektet video-introen og sam-
arbeide, og blodtrykket hos
Vikersundgjengen var nok et
godt hakk over det anbefalte.
Men når det virkelig gjaldt
satt alt som det skulle.

Timene før avgjørelsen
skulle falle var lange, veldig
lange. Når tiden endelig var
inne var nervene på høykant

Endelig er standen på plass, f.v:
knut, Håvard, Morten, Wenche (NSF)
og Inger Lise.

Standen til våre venner i Harrachov.

Ordfører Terje Bråthen, Fylkesordfører Roger Ryberg og Bertil
Pålsrud fra skiforbundet er tydelig betatt av Kari med stakken Traa.
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der vi sto i en stappfull konferansesal og ventet på dom-
men. Nå vet vi alle hvordan det gikk, og det var en ufor-
glemmelig opplevelse og stå der å høre ”Ja vi elsker” tone
utover de mange hundre delegatene. Aldri har en gjeng
moinger mottatt så mange klemmer som denne torsdagen i
Sør-Afrika! Etter nok en god middag med de andre norske,
var det en lykkelig og svært sliten gjeng som gikk til
sengs.

På lørdag fikk vi anledning til å dra på utflukt, og de
fleste valgte en ruskete båttur ut til Robben Island hvor
Nelson Mandela satt fanget i 17 år. Det var med en viss
porsjon æresfrykt at vi gikk i Mandelas fotspor. Guiden
vår satt forøvrig i nabocella til Mandela i flere år.

Lørdagen var hjemreisedag for halve delegasjonen, mens fire av oss ble igjen noen eks-
tra dager for å lære dette spennende og kontrastfylte landet bedre å kjenne. Så det ble leiebil ut
i de fantastiske vindistriktene og til slutt en ganske dramatisk safari, før vi satte nesa hjemover.

Standen ferdig rigget.

Dramatisk ble det på safari når en
løve fant ut at den ville inn i bilen.
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Investerer 35 millioner i hoppsenteret
• Geir Holen

K-90 blir større, flere
publikumsplasser og en
3000 kvadratmeter stor
hall skal være på plass
til verdenscuprenn i
mars. Dermed begynner
også opprustningen til
VM i 2012.

14.-15. mars skal det
arrangeres fire verdens-
cuprenn i Vikersund, to
skiflygingsrenn og to
kombinertrenn. I midten
av august begynte arbei-
det med å forbedre
anlegget til rennene, og
fram mot VM i 2012.

- Nasjonal stolthet
Vikersund skal være vår nasjonale hoppstolthet også i framtiden, derfor er det viktige og helt
nødvendige å gjøre slike utbygginger i hoppsenteret. Med dette er vi også med å investere i
norsk hoppsports framtid, slik at hopperne får et flott anlegg å trene og konkurrere i, sier
Håvard Orsteen, president i organisasjonskomiteen i Vikersund. Investeringene som gjøres i
høst og vinter har en verdi på 35 millioner kroner. Ca. 11.000 lastebillass med masse skal
flyttes rundt i eller ut av anlegget i forbindelse med utbyggingene.

Nye bakker til verdenscup
Normalbakken K-90 bygges ut til å tåle hopp på rundt 125 meter. Det legges frysespor i både
skiflygingsbakken og normalbakken for å sikre perfekte spor. Med ny normalbakke vil ver-
denseliten i kombinert en perfekt bakke å hopp i, når de kommer til Vikersund i mars. Den
nye bakken skal stå ferdig allerede til COC-rennet i midten av desember. De siste årene har
bakken vært den første snødekte hoppbakken i Norge, og mange landslag bruker bakken
aktivt i sesongoppkjøringen.

5000 ekstra plasser
Sletteområdet i skiflygingsbakken skal planeres ut for å gi bedre plass til publikum. Nærmere
20.000 publikummere var til stede under lørdagens skiflygingsrenn i 2007. Når gravemaski-
nene er ferdig vil det være bedre plass til å slå floke for alle de som er samlet på sletta. 
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Store forandringer i hoppsenteret
• Tore Fossen

Når Alberts menn inntar arenaen med grov redskap blir det store forandringer, raskt! Siden
arbeidene i hoppsenteret for alvor startet midt i august har mye skjedd. Store mengder jord og
stein har blitt flyttet fra sletteområdet  i gamle K90 til området der publikumsteltet sto under
WC 2007.

Tilsammen skal 11000 billass forflyttes i anlegget! 
1. oktober skal utgravingen til den store Gildehallen og flerbruksbygget være sluttført, og

selve byggingen starte. De store betongelementene til hallen er under produksjon.
Neste dato er 1. november, da skal den nye K105 bakken stå klar. Allerede i slutten av

november skal det første NC-rennet gå av stabelen i bakken.
Før jul skal Gildehallen være under tak, og det blir et ruvende byggverk. Hallen og fler-

bruksbygget med kjeller er på hele 3000 kvm.

I området mellom skiflygingsbakken og normalbakken skal det reises en kombinert gildehall
og flerbrukshall på 3000 kvadratmeter. Gildehallen vil være 30 x 60 meter, mens flerbruks-
bygget er fordelt på 600 kvadratmeter i forlengelse av hallen, og en kjeller på 600 kvadrat-
meter. Inne i hallen vil det være seks meter under taket.

VM-forbredelser
Under renn vil det nye bygget huse mange viktige funksjoner som blant annet serviceområde,
VIP-område, lagringsplass, grovkjøkken og parkering for to av NRK sine produksjonsbusser.
Når det ikke er renn vil det være god plass for andre formål som blant annet lagringsplass,
garasje for tråkkemaskin, konserter og messer.

Følg med på Vikersund.no
Følg utbyggingen i Vikersund Hopssenter på vikersund.no. Her blir det lagt ut bilder og
nyheter om det som skjer i bakken, hoppmiljøet og forberedelsene til vinterens renn.

Tegning av ny hall.
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