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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

Alle grupper i Vikersund Idrettsforening gjorde en fl ott 
innsats under årets arrangement, 13.-15. mars. I etterkant 
er det skrevet mye om den økonomiske situasjonen, 
årets arrangement gikk ikke som vi håpet. Inntektene 
ble lavere enn forventet. Jeg sier vi fordi det er VIF som 
eier Skifl yvning Vikersund A/S. Som eier må vi la lag og 
foreninger utenfor VIF få oppgjør for dugnadstimene, før 
vi selv fordeler oppgjør til våre egne grupper.

Det har gått noen måneder siden vi kunne ønske 
velkommen til åpningen av kunstgressbanen
på Tangen. Det var moro å se at så mange hadde funnet veien til Tangen den kvelden. 
Like moro er det å se den store aktiviteten som er der, kunstgressbanen blir bruk av alle. 
Men for at de fl ittige brukerne av banen skal være fornøyde er det viktig at alle er fl inke 
og rydder etter seg. Vi vil ha et ryddig og pent område. Fortsatt er det mye arbeid igjen, 
derfor er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hele Tangeområdet, den består av 
Kjell Skretteberg, Einar Sandberg og Børre Østenengen.

Vi har også et klubbhus som trenger vedlikehold. Klubbhuset skal males og bytte 
kjøkkeninnredning, noe som vi trenger hjelp til (se annonse). Samtidig har vi investert i 
varmepumper, slik at strømutgiftene vil gå ned. Her har vi inngått en meget gunstig avtale 
med Midtkraft der de vil sponse en av de to varmepumpene. En stor takk til Midtkraft for 
det.

Det går fort mot vinteren og snøen kommer. Det er fi nt alpingruppa tar på seg ansvaret 
for å drive alpinanlegget i vinter. Dette er et meget viktig tilbud i bygda. Uten velvilje ifra 
Sparebank 1 Modum og kommune ville dette ikke latt seg gjøre. Det er en stor jobb som 
skal gjøres før anlegget skal åpnes til vinteren, her er vi avhengig av dugnadshjelp, så 
meld dere på.

Jeg har lyst til å trekke frem noe Ole Einar Bjørndalen sa da han ga tre gevær til 
Simostranda IL. Han er opptatt av at de unge skal ha det moro og trives med idrett, derfor 
anbefaler han alle om å drive med fl ere typer idrett. Dette er noe vi alle må ha i bakholdet, 
både trenere og foreldre. Vikersund IF har mange tilbud, så støtt opp om disse.

 
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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Kunstgressgruppa – "Årets Vikersunding"
De fem staute karene i kunstgressgruppa til VIF ble lørdag 5. september tildelt 
hedersbevisningen ”Årets Vikersunding” for sin enorme innsats for den nye banen 
på Tangen. 
Kjell Skretteberg, Odd Brandtenborg, Odd Flattum, Jørn Hermansen og Jan 
Henning Kleiv har sittet i gruppa som har jobbet frem den fl otte banen. De føyer 
seg inn i rekken av verdige vinnere av prisen som har blitt utdelt siden 2005. VIF 
kan være stolte av de tidligere vinnerne av prisen også, alle med sterk tilknytning til 
VIF og/eller Tangen, Rolf Nordmarken, Odd Brandtenborg, Albert Kr. Hæhre og 
Gunnhild og Tore Solheim. Det står respekt av dem alle sammen!

Minner samtidig om at det er landskamp i det nye anlegget 24. september.

 Foto Mona Lindseth
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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 samar-
beid 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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VIF sterkt representert i Bygdepostens kanorace 
under Vikersunddagene lørdag 5. september

Det ble ikke da capo av fjoråret for PTW Travel som kom inn på en hederlig 
andreplass da gutta fra Jibbelandslaget stormet inn til seier i det tradisjonsri-
ke kanoløpet til Bygdeposten. Strandpromenaden var fylt med elleville til-
skuere som kunne bevitne at Anders Backe stormet over mållinjen for å 
ringe med bjella. Anders hadde med seg Ole Fidjestøl, Håkon Grinna og 
Eskild Kronborg i vinnerkanoen. 
Sjekken på kr. 10.000,- ga de til Alpingruppa. Vi gratulerer!

Foto Torunn Bratvold

Stilling ledig
VIF-huset søker nå etter malere, snekkere, gulvleggere, kaffekokere m.m. for å 

hjelpe til under rehabiliteringen av kjøkkenet i uke 1 og 2, rett over jul.

Kjøkkenet på idrettsforeningens klubbhus har i lengre tid vært ønsket opp-

pusset og et driftig husstyre vil gjøre jobben på nyåret, men trenger sårt til 

fl ere kyndige frivillige sjeler. Har du mulighet til å ta i et tak, ta kontakt med 

husstyrets leder Marianne Drolsum på telefon 922 70 779 snarest mulig.
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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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Gutter 2002 – første sesong med fotball 
Tilsammen er vi 13 ivrige gutter. Dette er første året vi spiller fotball. Treningene 
startet i begynnelsen av mai. Høydepunktet på våren var Moingen Cup hvor vi del-
tok med to lag. Denne høsten har vi vært med på aktivitetskvelder, hvor vi har spilt 
to kamper pr. kveld, annenhver uke. Siste helgen i september skal vi spille Åmot 
Senter Cup.

Gutta gjorde en kjempeinnsats 
på Moingen Cup, selv om været 
ikke var helt på vår side. Flott at 
alle kunne være med!

Fra venstre:
Oliver Slatter, 
Robin Kristiansen, 
Magnus Nesheim, 
Rolf Harry Weggersen, 
Mats Dokken og Henrik Glesne.

Sittende foran:
Viktor Engebretsen

Bak fra venstre:
Simen Berg, Gard Ludvigsen, 
Oliver Buøen, Herman Bråthen, 
Markus Bakken og 
Erik Herman Wigdahl.
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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

f 32 8 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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Norway-cup 2009
I år var det 95-årgangens tur til å oppleve Norway-cup. Ikke bare fotball, men også 
alt det andre som følger med et ukes opphold på verdens største fotballturnering.
 Avreisen gikk fra Tangen på lørdag formiddag. Vi skulle bo på Jordal skole, og 
ble innkvartert i kjelleren ved siden av Nordkjosbotten sitt Jenter 14. Det skulle vise 
seg at det var hyggelige naboer.
Etter innsjekking dro vi i samlet tropp til åpningsshowet på Ekeberg. Vi fi kk samti-
dig spist middag, og tatt en rask kikk på fasilitetene der oppe.

Første kamp ble spilt på en varm 
kunstgressbane på Rustadfeltet. 
Motstander var Haslum 2, og 
kampen startet jevnt. Den objekti-
ve tilskuer vil nok si at Vikersund 
var det førende laget, men det 
var likevel Bærumslaget som tok 
ledelsen. Et gjennomspill landet 
hos Haslums spiss, som enkelt 
satte ballen til side for Vikersunds 
keeper etter ca 10 minutter. Det var litt mot spillets gang, og rettferdig nok utlignet 
Vikersund bare fem minutter etter. Et innlegg fra venstrekanten ble beinet i eget nett 
av en av Haslums forsvarere. Like før slutt gikk Haslum igjen opp i ledelsen igjen, 
på en ganske lik måte som ved den første scoringen. Spissen fi kk enkelt komme 

Til venstre:
Flittig bruk av kollektiv transport.

Under:
Åpningsshow på Ekeberg
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 Pizza-fest på Peppes

gjennom Vikersund midtforsvar og satte ballen i keepers venstre hjørne.

I den korte pausen som fulgte fokuserte Vikersund på at oppgaven var høyst over-
kommelig. Guttene var klare for å vise at vi ville mer. Etter fl ere gode muligheter 
fi kk Vikersund corner, og Anders headet fi nt over keeper, og i mål, fra ca 12 meter. 
Dette ble kampens siste mål, men Vikersund kunne knepet seieren på overtid da 
laget hadde et godt angrep på høyresiden. Innlegget havnet i beina på Martin, men 
keeper fi kk med nød og neppe avverget.
 Vikersunds andre kamp skulle vise seg å bli en vanskelig nøtt. Vi skulle møte 
sørlendinger fra Froland, og det viste seg raskt at det var forskjell på lagene som 
møttes til dyst på Ekeberg bane 12. Froland presset hard på i regnværet, og hadde 
mange tilløp til gode angrep, men ble fl ere ganger korrekt avblåst for offside. Da 

 Taktikkprat i pausen.
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omgangen nærmet seg slutten stod det fortsatt 0-0, og lagledelsen for Vikersund 
øynet muligheten til å ri av stormen inn til halvtid. Men, to raske Froland-scoringer 
like før pause endret på dette. Vikersund ble ofte for passive, og greide ikke stoppe 
de mer aggressive Agder-spillerne. 
Andre omgang fortsatte der den første sluttet, men Vikersund var nå mer med på 
notene. Likevel gikk Froland opp til 3-0 etter en corner, som keeper bokset i ryggen 
på en medspiller og deretter i mål. Litt ufl aks… Nå håpet Vikersund-supporterne på 
en scoring for de røde mot slutten, for å rette på resultatet. Isteden ble det Froland 
igjen. Et innlegg fra høyre passerte alle i feltet, og endte opp hos en Frolandspiller, 
som banket ballen hardt i mål.
 Tirsdagens motstander var gruppas klart beste lag, og spenningen var stor foran 
kampen. Vi visste at vi måtte gjøre det bedre enn Haslum 2 på banen ved siden av. 
Da ville vi gå videre. Oppladningen til kampen var den aller beste, bytur med innlagt 
bowling. Det viste seg raskt at lagleder Truls var den som oftest besøkte bowlinghal-
lene i hjemdistriktet, og han tok en overlegen seier. For å trøste guttene lovte han tur 
til McDonalds, dersom de greide avansement. Det var motivasjon god nok.

Kampen startet på den aller beste måten. Vikersund tok ledelsen allerede etter 4-5 
minutter. Martin lobbet elegant over keeper fra distanse. En fl ott scoring, (trolig 
motivert av kjøpet av den nye RBK-drakta tidligere på dagen). Etter dette kjempet 
guttene som løver, og motstanderne fra Telemark, Skarphedin, virket litt rystet. Men, 
sakte men sikkert, tok de over føringen av kampen. Til pause stod det 2-1 til telemar-
kingene. Likevel, Vikersund spilte sin beste kamp så langt, og kjempet tappert. På 
nabobanen ledet Froland 3-1 over Haslum, og det lovet bra for våre gutter.

Før avspark i skjebnekampen mot 
Skarphedin.
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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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 Andre omgang fortsatte som den første sluttet, med Skarphedin i førersetet. Mot-
standerne har i denne våren spilt kvalifi sering til Interkrets, og var på papiret et mye 
sterkere lag enn Vikersund. Papiret lyver ikke, og ved kampslutt hadde de scoret 
enda to mål til. 1-4 holdt likevel til avansement, - og tur til McDonalds. En veldig 
god prestasjon av våre gutter. For den nøytrale tilskuer kunne jubelscenene på banen 
etter kampslutt tyde på at vi hadde vunnet hele turneringen, men litt idrettsglede er 
det lov å vise...
 Vikersund G14 hadde avansert til 32-delsfi nale. Vi møtte Nord, og kampen ble 
spilt på kunstgress. Det er en tidlig generasjons kunstgress, og ligner mye på det vi 
spilte på i den første kampen. Det kan nok best beskrives som ”velbrukt vegg-til-
vegg teppe”. 
Guttene begynner å bli slitne, det tar på både fysisk og psykisk å bo som vi gjør over 
fl ere dager. Ved ankomst bane 7 steg derimot motivasjonen noen hakk. Motstanderne 
så ikke skremmende ut, heller overkommelige..
 Vikersund styrte spillet hele den første omgangen. Bare en liten forsvarglipp i 
det kampen ble sparket i gang førte til stigende puls blant supporterne. Resten av 
omgangen satt de og ventet på Vikersund-scoring. Men, vi greide ikke å komme 
til veldig mange farlige avslutninger, sett i forhold til et spillemessig overtak. Fem 
minutter før pause ble Håkon meid overende inne i 16-metern hos Nord 2, og dom-
meren var ikke i tvil. Straffe. Jørgen S feilet ikke, og vi kunne gå til pause med 1-0.
 Etter pause slapp vi Nord mer inn i kampen, ble liggende for lavt, og fi kk ikke 
dreis på vårt eget spill. Det førte til fl ere farlige situasjoner for an vårt mål. Spesielt 
et par skumle frispark, som fort kunne endt i mål. Jon Kristian ryddet imidlertid 
unna i fi n stil. Ved ett tilfelle var trolig ballen over streken også, men dommeren lot 
spillet gå. Helt på tampen trakk vi opp noen fi ne angrep igjen, og like før slutt satte 
Jørgen S spikeren i kista med en fl ott heading, etter corner fra Jonas.
Kampen endte fortjent 2-0 til Vikersund, og nytt avansement. 
 Neste kamp skulle spilles noen timer senere på dagen, og motstander var Drøbak 
Frogn 2. Allerede etter 8-10 minutter banket Kristian ballen i mål på lekkert vis fra 
langt hold, og vi gikk opp i ledelsen med 1-0. Laget kjempet tappert, men slet med å 
få til eget spill av god kvalitet. Pasningene ble for upresise, og spillerne ble jagende 
mye etter ballen. DFI’s spisser var svært bevegelige, og lagde mye kaos for vår 
forsvarsrekke. Resultatet stod seg til pause, og optimismen levde enda.
 Etter pause fortsatte DFI overtaket, og hadde fl ere gode overganger på begge 
sider. Utligningen kom som følge av dette, og Vikersund hang ikke helt med. Ikke 
lenge etter fi kk DFI staffespark, etter at vår keeper hadde vært litt for sterk i feltet.. 
Straffen gikk imidlertid i stolpen, og lagene var fortsatt like langt. Like etter dette 
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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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kom derimot vinnermålet, 2-1, og tapet var et faktum.
 Vikersund jobbet godt, men måtte innse at det ikke holdt helt denne gang. Stor 
takk til guttene for noen fi ne dager i Oslo. Takk også til ivrige foreldre og tilskuere, 
som har fulgt oss i cupen.

Vikersund gutter 1995.

✜  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, kaffe-
kanner og diverse kjeler mm.

✜  Eget kjølerom.
Utleiepriser:

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

Klart for vikersundlangrenn.no

Langrennsgruppa har nå fått opprettet egen nettisde; www. vikersundlangrenn.no.

Her skal legges ut all informasjon til løpere og foreldre. Dette som treningstider 
og resultater, oppdatering på aktiviteter, hvem som skal kontaktes for påmeld-
ing, og ellers stort og smått om det som rører seg i den aktive langrennsgruppa.
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Jenter 2000
Da er denne fotballseson-
gen snart over for vår del, 
men vi kan se tilbake på 
en kjempefi n sesong. Dette 
var siste sesongen under 
Idrettsskolen, så neste 
sesong blir spennende. 
Jentene har deltatt på 2 
cuper, (Moingen cup og 
Kiwi cup). Jentene er ikke mange, så innsatsen deres har vært strålende, vi skulle 
som fl ere andre ønske at vi hadde fl ere jenter på laget.

  
 
 

Denne sesongen har de fått trenere som har vist enormt engasjement og stå på vilje.
Tusen takk til Espen Schou og Lene Gramford for en fl ott innsats denne sesongen, 
vi håper dere blir med oss i fl ere år framover.

Det har vært strålende oppmøte fra forel-
drene og dette setter vi kjempestor pris på, 
fortsett sånn. 

Ha en fi n høst og vinter, så ses vi til våren.

Mvh
Hege og Hans Erik, lagledere

Fotball
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Ivrige fotballgutter på G99
1999 årgangen er en aktiv og fl ott gjeng der hele20 gutter er med å spiller fotball på 
de tre Vikersund-lagene i gutter 10 år. De har felles trening på Tangen hver mandag 
ettermiddag hvor trenerne Ståle Bråthen, Magne Ellingsen, Bjørn Bottolfs, Stein 
Roness og Frank Ole Sørensen deler på ansvaret. Guttene er ivrige slik at så og si 
alle møter opp på hver trening. Både i vår og nå i høst deltar lagene på aktivtets-
kvelder der de spiller 2 kamper per kveld. Guttene har etter hvert blitt gode til spille 
med hverandre slik at det har blitt mange mål og seire. Med godt lagspill har det 
også blitt scoringer på alle guttene. De ser ut til å ha det skikkelig moro på foball-
banen. Før ferien var alle lagene med på Moingen Cup og nå i høst er planen å delta 
på hallcup i Mjøndalen. For å ha det litt ekstra moro og gjøre noe sosial sammen 
reiser guttene til Ullevål for å se på landskampen Norge – Makedonia.

Vegard Øvereng Bonsaksen, Lars Bråthen 
Uhlen og Henrik Dihle Ellingsen i aksjon 
mot Krødsherad på Moingen Cup.

Simen K. Strand, Leonard Krasniqi og 
Henrik Løvstad Larsen i angrep mot Sigdal 
SK på Holemoen.

Alexander Kopland Borsheim i ferd med å 
runde et par Haugfoss-spillere under 
Moingen Cup

Vikersund 1 etter en storseier mot 
Krødsherad i vår. Ffv: Martin Enerhaugen 
Krogstad, Syver Røhnebæk Kongsrud og 
Even Berget Bottolfs. Bfv: Henrik 
Skretteberg Stærkebye, Alexander Kopland 
Borsheim og Sander Kristiansen.
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Vikersund Alpin- og snowboardklubb 
Da er sommeren over og vi kan vel 
bare slå fast at høsten kommer for 
fort(i hvert fall for VASK sin del).
 Siden sesongen ble avsluttet har 
det skjedd mye rundt alpinanlegget 
og alpingruppen.
Som de fl este har fått med seg, ble 
dessverre alpinanlegget slått kon-
kurs tidligere i vår og det har vært 
mange spørsmål rundt dette.
Hva skjer nå? Blir det ikke noe 
alpinbakke? Hvem skal ta over 
driften?
 Vi kan vel si så mye, at vi ikke 
har tatt fri fra vårt arbeide for at 
barn og unge i bygda skal få kjørt 
på ski i anlegget i kommende 
sesong.
 Etter fl ere møter med Modum 
Sparebank har det nå blitt bestemt 
at Vikersund alpin – og snowboard-
klubb får leie anlegget for kom-
mende sesong.
Vi i styret er kjempeglade for at vi 
har fått denne muligheten og skal 
gjøre alt som står i vår makt for å 
kunne gi dere et tilbud denne vinte-
ren og vi får bare håpe på at Kong Vinter er litt på vår side. 
 Sitter det noen der ute, som vet med seg selv at de kan bidra med noe i bakken, 
så ta kontakt med Margaret på tlf 917 54 774 eller pr mail til marga–kr@online.no.
 Vi skal ha ulike dugnader i alpinbakken framover og disse datoene vil bli annon-
sert i Bydeposten og på nettsiden vår, www.vikersundalpin.no
 Vi har allerede startet opp med litt dugnadsaktivitet. Vi hadde vår første store 
dugnad søndag 23.august.

Alpin- og snowboard

Knut Bakken og Anders Backe på plass i bakken 
under dugnad 23. august.
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Her er ungdommen i full gang 
med opprydding
Denne dagen kom vi kjempegodt i 
gang og oppmøtet av dugnadsklare 
personer var det ingen som kunne 
si noe på. Denne søndagen var det 
30 -35 personer i sving i bakken og 
alle gjorde en kjempe innsats.
Neste stordugnad er satt til søn-
dag 20.september fra kl 12

Det ble i mai holdt årsmøte på Vif 
huset.
Kort oppsummert, var forrige sesong vellykket.
Skibytte-dagen ble en kjempe suksess og vi skal satse enda mer på kommende 
Skibytte-dag.
Telenor-rennene ga alle tre godt oppmøte og vi ser at dette er noe alle synes er moro.
 I år ble det også gjennomført en dag med SKI OR DIE, det er det noen år siden sist 
og ble en vellykket dag, takket være fl ott innsats fra ungdommen selv.
Vi var også med under det store fl otte arrangementet i hoppanlegget og oppmøte av 
store og små fra alpingruppen var bra. 

Det ble foretatt valg til styret.

For sesongen 2009/2010, ser styret i VASK slik ut:
Formann Margaret H. Krogstad, gjenvalgt
Nest formann Tom Bakken 
Kasserer Anita Nilsen, gjenvalgt
Sekretær Hege Bentsen
Materiellforvalter Hans Erik Andersen, gjenvalgt
Styremedlemmer Terje Hellerud, Tollef Backe, Stein Rones og Vegard Langeland 

Vi ønsker dere alle en fi n høst og håper vi kan få en fi n sesong sammen i alpinbakken.

Mvh
Styret i VASK.

Knut Bakken og Anders Backe på plass i bakken 
under dugnad 23. august.
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Dugnad – bilder fra alpinbakken

Alpin- og snowboard

Tom, Vegard 
og Svein er 
klare for en 
ny økt.

Stein har tatt i bruk 
ryddesagen.

Stein h t i b

Vegard i gang med fylling av stålcontaineren.V d i d f lli tål t i

Thomas, Tore og Knut er på 

plass med god dugnadsånd.

Blid og fornøyd 
nestformann.
Blid f ø dB

Her ryddes det.
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Stjernetreff på skisamling
Gjett om det kan bli en spennende opplevelse 
for alle våre ivrige langrennsløpere når den 
årlige skisamlingen fi nner sted på Beitostølen 
13-15 november? Dette sammenfaller nemlig 
med den tradisjonelle sesongåpningen for det 
norske langrennslanslaget samme sted. Dette 
sannsynligvis med spennende navn som 
Nordthug, Hjelmeset, Rønning, Skari og kan-
skje også ”vår egen” Ole Einar Bjørndalen?

- Veldig artig og inspirerende å studere stjern-
ene på nært hold. Slikt inspirerer garantert. 
Og vi har et meget godt håp om at våre unge 
løpere også skal få anledning til å stifte nær-
mere bekjenstskap med noen av landets beste 
løpere ved å møte dem personlig, sier leder i 
langrennsgruppa, Svein Jelstad.
Det fi ns fl ere kontakter i så måte, men mest 
nærliggende er å tro og håpe at sjefstrener 
Gjermund Rønning har gode kort på hånden i 
og med at han er onkel til velkjente Eldar 
Rønning.

- Vi gleder oss veldig til denne samlingen. I fjor var vi opp mot 70 stykker da vi var 
på Sjusjøen. Samlingen har et stort sosialt aspekt, samtidig som vi får prøvd skiene 
på snø. Det blir en del teknikktrening, samt mye lek og moro, sier Svein Jelstad.
Han ser fram mot en spennede sesong i en for tiden svært så aktiv langrennsgruppe. 
I fjor var det opp mot 40 løpere som var ute og gikk renn i kretsen, mens totalt 150 
barn og unge deltok under skikaruellen på Brunes. Gjett om det gir fremtidshåp?

I begynnelsen av oktober starter både crosstrening og ordinær langrennstrening.
- Vi har mange lovende løpere, og det er veldig bra. Men like viktig er å gi et tilbud 
til absolutt alle, sier Svein Jelstad.

Svein Jelstad
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Turist i hoppsenteret
Etter vinterens WC-renn tok redaktøren med seg to ”turister” for å prøve ut 
sommerens turistkontor i nybygget. Erling Løken, en av 20 frivillige VIF-
veteraner, vartet opp med kaffe og vafl er, godt hjulpet av barnebarnet 
Henriette. I tillegg til skihistorisk utstilling, informasjon om anlegget på 
norsk, engelsk og tysk, var det mulig å kjøpe en rekke Vikersund-effekter. 
Det var fi nt å sitte inne med panoramautsikt rett i skifl yvningsbakken, men 
”turistene” valgte å benytte oppholdsværet i utendørsmøblene som sto til 
rådighet utenfor de store vinduene både mot nord og vest. Det var en fl ott 
dag i hoppanlegget og ”turistene” var godt fornøyd med turen. 

Takk til Jorunn Flattum og hennes stab av frivillige 
for den gode innsatsen :-)
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Uteserveringen.U i

Turister i bakken.T i t i b kk

Gode vafl er.

Foto: John Arne Wendelborg
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Plasthoppskole
Helgen 25.-27.september er det 
igjen duket for plasthoppskole og 
renn i Vikersund 
Hoppsenter i K15 og K25. Bård 
Sprakehaug melder om ventelister 
og over 90 både store og små som 
skal overnatte og trene her denne 
helgen.

Hoppseier til Cato i Sørcupen

Sørcupen blir arrangert i juni på Sørlandet hvor 
det er plastrenn i Klappane K39 i Kristiansand, 
Brattåsen K40 i Arendal og Heibakken K45 ved 
Heistad. Dette er en rekrutteringscup i plasthop-
ping som har blitt arrangert i fl ere år. Det ble 
både seier og to 2. plasser  til den 13-årige hop-
peren fra Vikersund Cato Mathisen som var 
med for første gang. Andre lokale som stilte var 
i kl. 14 år Kristoffer Narum fra Sigdal, Marius 
Karlengen fra Heradsbygda, Kjell Nøsvold fra 
Røyken og Knut Jokerud Strand fra Sokna. Alle 
disse trener i Flying Team Vikersund.

Mari og Silje i Ladies Sommer Cup

8. og 9. august startet ”Ladies Sommer Cup” for jenter i tyske Bischofsgrun og det 
norske hopplaget bestod av de to hoppjentene fra Vikersund - Mari Backe og Silje 
Sprakehaug. I det første rennet ble Silje nr. 40 etter et hopp på 56.5 m og Mari ble 
nr. 50 etter hopp på 53.5 m. I det andre rennet ble det en meget gledelig plassering 
til Mari som kom til fi nalen og ble nr. 27 etter hopp på 59 og 58 meter. Silje ble 

Hopp

K15 plast i Vikersund.

Cato i svevet.
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også her nr. 40. Mari har startet med idrettstudie og er nå til daglig å fi nne på høy-
skolen på Lillehammer og trener sammen med klubbvenninen Line Jahr i 
Lillehammerhopp.

Jan i FIS-renn i Oberwiesenthal

15. og 16. august ble det arrangert FIS-renn i 
Oberwiesenthal i Tyskland. Der stilte Norge med 
det norske juniorlandslaget hvor Jan Fuhre fra 
Vikersund er med. Til daglig er Jan å fi nne i 
Trondheim hvor han studerer og trener sammen 
med Trønderhopp. I det første rennet i Tyskland ble 
Jan nr. 50 etter et hopp på 75,5 m. I det andre ren-
net derimot ble det en gledelig fi naleplass til Jan. 
Han endte på 20. plass etter hopp på 87,5 og 88 m. 

Seier i Ladies Sommercup for Line

I Oberwiesenthal 14. august ble det arrangert Continentalcup for kvinner og det ble 
en gledelig 6. plass til Line Jahr etter hopp på 81 og 92 m. I det andre rennet ble 
Line nr. 3 etter hopp på 87.5 og 90.5 m. Silje Sprakehaug gjorde et meget bra 1. 
hopp på 73 meter i det første rennet, og kom med til fi nalen. Der hoppet hun 66,5 m 
og ble tilslutt nr. 29. Mari Backe endte på 46. plass. I det andre rennet ble Silje og 
Mari nr. 37 og 46.

Mari. Silje.
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De to neste rennene i sommercupen ble 
arrangert på Lillehammer HS100 21. og 
22. august. Der ble det 2. plass til Line i 
det første rennet etter Tyske Ulrikke 
Greassler som forøvrig ble vinner av som-
merens 7 cuprenn for kvinner. Men i fi na-
lerennet for sommerens cup, ble det en 
gledelig seier til Line som var hele 19 
poeng foran Sarah Hendrickson fra USA 
og japanske Yuuki Itoh.
Line endte på en 6. plass i sommerens cup 
etter å ha deltatt i 4 av 7 renn. 

Line ble plastmester

Søndag 30. august ble det årlige plastmesterskapet i Marikollen K88 arrangert. 
Seieren i herreklassen gikk til Tom Hilde fra Asker og Sigurd Pettersen endte på en 
gledelig sølv-plass. Sindre Trana fra Vikersund hoppet to meget bra hopp og ble nr. 
6 etter hopp på 91 og 89 meter. I kvinneklassen ble det 2 medaljer til Vikersund. 
Line vartet opp med meget sterk hopping og vant med 78 poeng over Maren 
Lundby fra Kolbu og Silje Sprakehaug tok tredjeplassen. Mari Backe endte på 5. 
plass. 

Line og de tre beste på Lillehammer – 
fra.v. Sarah Hendrikson fra USA, Line og 
Yuuki Itoh fra Japan.

3 beste i kvinneklassen – fra v. Maren Lundby, Line og Silje – og Sindre Trana.
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Norge – Sverige
Vikersund stadion 24. september kl. 18.00

Voksne: kr. 50,–   Barn: fri entré

Vikersund fi kk tildelt arrangementet fra NFF pga. vårt nyåpnede 
anlegg. Vi arrangerer samtidig med Åmot (to-dagers mellomrom), 
som feirer 90 års jubileum i år. Lagene oppholder seg i Drammens-
området hele uken (mandag - fredag).
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Velkommen til et nytt håndballår!
Det har vært skrevet mye om få spillere og dårlig rekruttering for damelaget denne 
sesongen. Tenker at det er sånn det kan bli på et lite sted, og kan trøste oss med at 
vi har vært gode i mange, mange år! Men vi kan ikke hvile på gamle resultater! Nå 
er det på tide å ta et skikkelig i tak i rekrutteringen, slik at fl ere kan få oppleve gle-
den ved å spille håndball.

Håndballbanen er en viktig sosial arena, hvor vennskap på tvers av lag og klubber 
etablerers. Det gir mange opplevelser, som er verdt å ta med seg videre i livet. Så 
for et engasjert håndballhjerte var det ikke vanskelig å takke ja til jobben som sport-
lig leder for aldersbestemte lag! 

Klubbene i Modum samarbeider godt, slik at vi kan dra nytte av hverandre på tre-
ninger og ellers på samarbeidsmøter. Vi er ulike klubber, men trener i samme hall 
og har et felles ønske om å se fl est mulig barn og unge på håndballtrening uansett 
klubbfarge!

Dette er hva vi har å tilby kommende håndballhjerter:
•  Barn 6 / 7 år, som trener under kyndig veiledning av Trine Rundråten og 
 Hilde Rykkje 
•  Jenter 8 / 9 år som blir trent av Cecilie B Ellingsen og Eli Hellerud
•  Jenter 10 år som trenes av Hege Løvdal og Nina Nesheim
•  Jenter 12 år som trenes av Svein Grøterud

Dersom du er i denne aldersklassen og har lyst til å prøve deg på håndballbanen er 
det bare å ta kontakt med undertegnede.

Gøy med håndball!!

Hilsen Eli Hellerud
Tlf 47 33 25 73

Håndball
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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




