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Lederen har ordet

Styret i Idrettskolen har utarbeidet en plan som sier hva Viker-
sund har av aktiviteter til de som slutter på Idrettsskolen.  Det er
flott at ungene knyttes  opp mot  de forskjellige idrettene som
VIF driver. 
Hoppgruppa sliter med rekruttering om dagen og Idrettsskolen
har lovet å hjelpe til så flere vil begynne med hopp. Hoppgruppa
har 25 komplette sett med hopputstyr som bare venter på å bli
brukt.  Foreldrene har kanskje hørt at det er mye dugnad i hopp-
gruppa, men etter at vi har fått tråkkemaskin og spormaler så er
det ikke slik det var før. Bakkene er ferdig preparerte til treninger Jeg har  lurt på hvor det
har blitt av de som drev med hopp før og som nå har fått barn. Gleder oss til å se dere i
hoppbakkene  med  avkommet.  Det er jo helt  tragisk  at Vikersund ikke skal ha egne hop-
pere. Vi har jo verdens fineste hoppanlegg. 

Håndballgruppa  har arbeidet jevnt og trutt  med rekruttering og Randi kunne fortelle at de
hadde mange nye på treningene nå. Det lover bra for håndballen i Vikersund i fremtiden.
De rutinerte spillerne forlot seniorlaget etter forrige sesong og laget består av unge ivrige
jenter. De har ikke så bra resultater i første halvår, men vi må la dem få litt tid. Jeg er sik-
ker på at resultatene kommer etter hvert. Oppfordrer  alle håndballentusiaster til å møte opp
i Modumhallen for å heie frem de unge Vikersundjentene. 

Alle gruppene i VIF er nå godt i gang med å skaffe folk til WC skiflyving og WC kombi-
nert. Denne gangen  blir det lengre dager og mer intens jobbing og kanskje blir det delte
vakter.  Publikumsteltet  skal være oppe fra tidlig morgen til seint på kvelden. Både skifly-
vingsbakken og HS 117 skal være tipp topp preparert. Det krever 2 sett tråkkere  som  sam-
arbeider og er fleksible. Vi skal ha 10 kiosker  rundt i anlegget som skal bemannes hele
dagen.  Vi skal ha vakter rundt  langrennsløypa på Heggenjordet og i tillegg skal det være
vakter rundt i hele arenaen.  Publikum vil  strømme til hele dagen og krever lange dager av
billettører og parkeringsvakter. Rennteknisk  får utfordringen med å kjøre renn i 2 bakker
på samme dag.  I tillegg skal det  plukkes søppel og doer vaskes og holdes i orden. Mye
folk trengs til å sette opp all reklamen  rundt i anlegget. Og ikke minst skal alle mennes-
kene fraktes opp og ned og att og fram. 

LYKKE TIL!  

God jul og 
Godt nytt år.

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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Nok en veteran i idrettsforeningen
har gått bort
Margit – idrettsjente og kriger
Da Margit Fure feide gjennom skogløypene før krigen
vakte hun oppsikt med å plassere seg på premielistene
sammen med mannfolka. Margit var langt foran sin tid
når det gjaldt langdistanseløp for kvinner. Ved siden av
var hun en av pionerene for damefotball og håndball.
Allerede i 1937 var hun med på et fotballag i Vikersund
og hun var selvskreven på laget da håndballen ble tatt
opp et år senere.

Hun var heller ikke pysete da krigen kom i 1940.
Hun pakket sekken og ble med mannfolka og kjempet i
kampene nord for Hønefoss. Etter krigen tok hun gym-
nastikkskole i Danmark og benyttet sine kunnskaper til
nytte for idrettsforeningen. Ved hennes skiskoler på
Hvalsjordene og på Bjølgerudjordet har mange av
idrettsforeningens gode skiløpere fått sin første lærdom.
Senere kjenner vi henne som fru Bottolfs. Hun ble med
i idrettsforeningens ledelse blant annet som hovedkasse-
rer. Hennes store oppgaver var i 1970 og 1971 da hun
var rennleder for B-mesterskapet og norgesmesterskapet
for junior som ble arrangert i den nye slalåmløypa i
Hvalsåsen. Hun løste sine oppgaver på en dyktig måte
som førte til at VIF fikk uforbeholden ros for arrange-
mentene. Selvsagt er Margit innehaver av foreningens
hederstegn.

Vi lyser fred over 
Margit Bottolfs minne.

Kilde: 
VIFs jubileumsbok ved foreningens 100 år i 1994.
Red.
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WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23

        GULLSMED · URMAKER
Vikersund      ·      Telefon 32 78 70 62  
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Flott skisamling på Natrudstilen
Helga 14–16.november var 65 små og store, mer eller mindre ski-entusiaster samlet på Natrud-
stilen like ved Lillehammer. På  Natrudstilen var det flotte forhold med skiløyper, leiligheter
og kafeteria innen gangavstand. Skisamlingen var et samarbeid mellom skigruppene i Moingen
og Vikersund.

Opp i mot 100 barn og unge deltok i sist vinters skikarusell. Mange av disse er nå med på
cross- og langrennstreningene som startet opp etter høstferien. 

For å bygge opp et godt og hyggelig skimiljø, var skisamlinga i Ringsakerfjellet lagt opp
med både treningsøkter og sosiale aktiviteter. For mange var dette sesongens første skitur. De
mest ivrige voksne gikk lange skiturer ved Sjusjøen, mens de yngre hadde turer, teknikktrening
og skilek i nærområdet ved Natrudstilen. De aller minste koste seg på kjelker, akebrett og
mange av dem tok noen av sine aller første skiturer på samlinga. 

Hanne Tuft, Pål Stenbro og Gjermund Rønning tok seg av treningsopplegget på samlinga.
På lørdagskvelden var det felles middag, leker og konkurranser. 

Inntrykket er at alle hadde en hyggelig tur som vi håper å gjenta neste høst.

Solveig Kongsrud 
på vegne av langrennsgruppa.

Kristin Skinstad, Inger Synnøve
Skinstad, Lage Røhnebæk
Kongsrud og Hanna Asbjørnhus
Berg.

Hopping i selvlaget bakke er gøy. Lars Bråthen Uhlen i et flott svev.
Tilskuere er Benjamin Nikolai
Skinstad og Tage Gundhus.

En fornøyd langrennsgjeng på skisamling.
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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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Lørdag kveld var det felles middag og moro.

Bjørn Roness på snøbrett. Syver Røhnebæk Kongsrud 
hopper til.

Kristin Skinstad og Inger Synnøve
Skinstad i full fart på kjelke.

Ballspill med ski på beina.

Svein Jelstad – smøreekspert og
hovedansvarlig for samlinga.

Leik og moro – «full dukkert» på jakt etter epler.
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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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Seniorlaget 
sesongen 2007/2008

Da 5. div. laget til V/G ble overlevert Modum Fotballklubb var det noen spillere som ikke
ønsket å bli med. Vi bestemte oss for å starte et nytt lag i 7. divisjon i Vikersund. Det var en
del juniorspillere som heller ikke fikk plass i Modum Fotballklubb. De stod da uten tilbud.  Vi
begynte med trening i Modumhallen etter høstferien 20007. Det kom ikke så mange, men når
våren nærmet seg var vi opp mot 30 spillere.  På vårparten hadde vi treningskamper mot
Heradsbygda, Krødsherad og Ytterkollen.  

Vi spilte 6 kamper på våren og 6 kamper på høsten.
Vi har tapt 7 kamper, 1 uavgjort og 4 seire.  Det ble flest tap på våren, men vi vant noen

kamper etter hvert.  I tillegg har vi deltatt på Julecupen i Modumhallen.  
Vi spilte mot Ytterkollen, Skrim2, Bakke, Steinberg2, Solberg2, Landfall.
Fremmøte på treninga har vært veldig bra.  Vi har trent 2 ganger i uka.  

De som har spilt på laget har vært.
Fitim Dobraj, Stian Wahl Moen, Armend Iballi, Andreas Brandtenborg, Are Drolsum,
Christoffer Hauge, Christian Bye, Erik Jelstad, Erik    Øverby, Frank Jensen,  Geir Magnus
Svae, Gudmund Baustad, Joakim Stang, Jon Tore Rykkje, Kristian Løvstad, Lars Kristian
Haraldsrud, Marius Niemann, Marius Tøien,  Ola Bjølgerud, Ola Niemann, Roger Foss, Sindre
Skretteberg, Sten Hofstad, Thomas Brekke, Kristoffer Brekke,  Thomas Jahr, Tomas Haavik og
Vebjørn Baustad.

Vi har hatt flere spillemøter. Guttene har vært hjemme hos  Ivar og Turid. Der ble det servert
brus, kaffe og  sjokoladekake. Sommerfest på Tangenodden  med grilling. Avslutning etter
sesongen på klubbhuset hvor Geir Magnus(lagets kokk og keeper) serverte  Kinesisk gryte og
Brownies til dessert.
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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

B
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Ivar fikk gave og blomster for trenerjobben.  Vi delte ut  innsatspremier til Christian Bye
for oppmøte på flest treninger. Kristian Løvstad, Ola Bjølgerud, og Eirik Jelstad for god frem-
gang. Sindre Skretteberg for positiv oppførsel og Thomas Brekke for å ha skåret flest mål.       

Ivar Bye har vært trener for  laget. Han har hatt hjelp av Arne Kristian Bye og Odd
Brandtenborg til noen treninger. Inger og Odd Brandtenborg har vært oppmenn. Neste sesong

har Ivar fått med seg en assistenttrener nemlig: Andreas Brandtenborg
Vi som har arbeidet rundt laget  fortsetter til neste år fordi dette er en gjeng som vi trives

sammen med. Godt miljø og humor er det som kjennetegner laget. 

Arne Kristian Bye
Ivar Bye
Odd Brandtenborg
Inger Brandtenborg

Egil Skogens pokal

Representantskapet i VIF ber hver gruppe komme med forslag på kandidater til årets beste
aktive idrettsutøver mellom 16 og 20 år.

Tildeling av sølvpokalen vil finne sted på VIFs årsmøte i 2009.
Forslag sendes til representantskapets leder, Jorun Flattum, innen fristen 31.12.08.

Hovedstyrets årsavslutning
Tradisjonen tro avholdt hovedstyret i VIF sitt siste møte for året i mer uformelle former sist
onsdag (19.11). Hovedstyret var invitert til Tyrifjord hotell for å avrunde nok et aktivt idretts-
år. Inger Brandtenborg ledet møtet i sin sedvanlige lune tone og etter et par timers møte ble vi
invitert inn i spisesalen av foreningens sekretær Laila Thomassen. Hotellet spanderte en flott
middag med urtebakt lammecarré og multe bavaroise. Det hele smakte fortreffelig. 
Tusen takk for en trivelig sammenkomst i flotte omgivelser. 

Red.
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Finanskrise, kunstgressbane 
og kommunal støtte
Det har vært arbeidet flittig i Vikersund for å få til en kunstgressbane på Tangen i flere år. I 2006
la kommunen inn 2 millioner kroner til dette, men disse ble fjernet da det viste seg at tidligere
rådmann hadde en regnefeil i budsjettet sitt. Etter det ble det gitt signaler om at vi også skulle
få 1/3 av prosjekt kostnadene av kommunen, som alle andre idrettslag har fått tidligere. 

I skrivende stund ser det ikke ut til at kommunen har økonomi til å støtte bredde-idretten
med en eneste krone, ei heller vårt prosjekt. Det kan bety at alt arbeid som vi har lagt ned, kan
være bortkastet. 

MEN, vi kan ikke gi opp nå, da vil det aldri bli utvikling av anlegget på Tangen. Nå er
kunstgressbanen ferdig prosjektert, lagt ut på anbud på Doffin.no, og det er totalt 14 entrepre-
nører som vil gi lavest mulig tilbud, for å få arbeid i en trang finansiell tid. VIF har også solgt
to eiendommer for 2 millioner kroner for å skaffe egenkapital til prosjektet. Det er søkt om spil-
lemidler fra staten og vi er godt i gang med salg av andelsbrev. På neste side ser dere en be-
hovsvurdering om hvorfor vi trenger en kunstgressbane og ikke klarer oss med naturgress. 

VIF fotball er fortsatt en av de største klubbene i Buskerud, sett i forhold til antall innbyg-
gere. Vi har i år hatt 22 lag fra 7 år og opp til senior. Med så mange lag trenger vi mange for-
eldre som kan stille opp rundt lagene. Det trengs trenere, lagledere, kioskvakter, sosial gruppe,
heiagjeng osv. For å være trener eller lagleder trenger en ikke å ha vært fotballspiller, det er
viktigst at en liker å være sammen med barna og ønsker å tilføre de verdier. Vi i Vikersund IF
skaffer «lærere» slik at dere kan ta aktivitetsleder kurs (for de minste på Idrettsskolen) og tre-
nerkurs 1 og 2. Vi har en sportsplan som vi følger og en egen trenerkoordinator som hjelper til
og legger til rette for trenerne. Det blir også avholdt samlinger for trenerne og laglederne. De
som kunne tenkt seg å være med rundt fotballagene og bidra for barna våre, kan henvende seg
til undertegnede, eller andre i fotballmiljøet i Vikersund IF. 

Det har vært et travelt år med enormt mange timer for barn og unge i Vikersund, men det
er allikevel meget hyggelig å være leder, og … forhåpentligvis kunne tilby en oppvarmet hel-
års kunstgressbane i 2009. 

Vi oppfordrer alle til å kjøpe andelsbrev, for å være med på å realisere kunstgressba-
nen tross finanskrisen. Med disse ordene takker undertegnede for i år, og ønsker dere velkom-
men tilbake på Tangen i 2009.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Jan Henning Kleiv
leder av VIF fotball
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Behovsvurdering:  

Hvorfor trenger vi kunstgressbane?
Fotballgruppa i Vikersund IF aktiviserer årlig ca 240 barn og unge i fotballspillets gleder og
utfordringer. Vi har i år hatt 22 lag, inklusiv vårt seniorlag herrer, med i seriespill. Alle disse
trener jevnlig, noen lag har opptil fire-fem aktiviteter i uka, på Tangen i Vikersund. Når alle
spillere og lag skal ha treningstid og kamptid sier det seg selv at det fort blir trangt om plassen.
Vi har derfor måtte tatt i bruk gressplenene på Nordre Modum Ungdomsskole og Vikersund
barneskole i tillegg, for å få kabalen til å gå opp.

En gressbane med naturgress har en brukstid på ca 200 timer i året, mens en kunstgress-
bane har ubegrenset brukstid. Nasjonalt ligger brukstiden på over 700 timer i gjennomsnitt på
kunstgressbanene. Vi har aldri kunnet trene på hovedbanen vår, da den har vært utslitt etter
kampene, og gresset må spares. Treningsfeltet vårt er også av dårlig forfatning. Slitasjen på
gressmatta på Tangen er stor, og i de verste nedbørstidene har vi vært nødt til å stenge hele
området. Dette medfører utsettelser av kamper, som evt. må spilles seint på høsten. Dette igjen,
øker slitasjen på banen ennå mer.

Vinterstid trener de fleste av lagene over 10 år ute på grusbanen på Tangen. Her er det på
langt nær nok plass til alle som vil trene. Dette medfører at vi iblant har måttet leie treningstid
på nærliggende kunstgressbaner. Kvaliteten på disse banene er langt bedre enn vår grusbane,
selv om denne er av forholdsvis god standard. På denne måten har mange av våre eldste og
beste spillere, blitt vant med et underlag som appellerer mer til dem enn vår grus. De uttrykker
igjen at de ønsker å skifte klubb, på grunn av bedre treningsforhold hos disse.

Frafallet i idretten er, og har alltid vært, en stor utfordring. Vi i fotballgruppa i Vikersund
IF mener vi bedre kan møte disse utfordringene, ved å kunne tilby gode og stabile kamp- og
treningsforhold på en kunstgressbane i framtida. De unge synes dette er interessant, og et slikt
anlegg vil også øke den egenorganiserte aktiviteten, i tillegg til at sesongen blir vesentlig for-
lenget. At treningsforholdene bedres vil også medføre utvikling av flere lokale talenter, og for-
håpentligvis en høyning av standarden generelt i Vikersund-fotballen. Åmot IF er et eksempel
på at dette er veien å gå, de har hatt en enorm økning i antall spillere og lag etter at deres kunst-
gressbane, med flombelysning sto ferdig. Banen er alltid åpen og det er stor egenorganisert
aktivitet blant barn og unge der hele uka, også sent på lørdagskveldene.

I fjor ble Modum Fotballklubb etablert. De har 5 lag, 2 junior og 3 senior lag. Disse har
ingen egen arena å spille på, og forflytter seg rundt i kommunen. De spiller alle i høyere divi-
sjoner, som interkrets junior og andre divisjon herrer. De sliter med dårlige treningsforhold
både sommer og vinter. De må låne treningsfeltene rundt i kommunen, to av lagene trener nå
på Vikersund. Til vinteren leier de kunstgressbanen med undervarme i Vestfossen. 

Modum kommune har det høyeste antallet av aktive fotballspillere sett i forhold til i kom-
munens innbyggertall, i Buskerud. I Modum kommune er det ca 450 spillere i alderen 6 til 12
år, ca 300 spillere i alderen 13 til 19 år, og ca 280 spillere i alderen over 20 år. Det er totalt ca
1.030 fotballspillere i Modum. I kommunen er Vikersund IF desidert størst, hva angår medlem-
mer. Vi har mange barn og unge vi ønsker å ta vare på, og gi best mulige utviklingskår. For å
gjøre dette på beste mulige måte, mener vi en kunstgressbane vil være en vesentlig faktor.

Jan Henning Kleiv
leder av Vikersund Fotball
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Ny trenerkoordinator i Vikersund fotball
Etter mange år i tjenesten takker Rune Klevstad av som tre-
nerkoordinator for å fokusere 100 % som trener. Vi ønsker
Roar Østli velkommen som ny trenerkoordinator. I dette
korte intervjuet kan du bli bedre kjent med den nye koordi-
natoren, Roar Østli.

Hvem er du, Roar Østli? 
Jeg er 44 år og kommer opprinnelig fra Hedmark, nærmere
bestemt Kongsvinger. Jeg har nå bodd på Snarum i 7 år. Der
har jeg et gårdsbruk, og driver samtidig eget firma som tøm-
rer, snekker og lafter. I 2008 sesongen har jeg vært lagleder
for Gutter 15 år.

Hvilke tanker gjør du deg om fotball-livet på Tangen? 
Idrettsplassen har en enestående flott beliggenhet. Sammen med den kommende kunstgressba-
nen med tribuner og det hele, blir dette helt topp. Det er et godt og positivt miljø, både blant
unge og gamle. Med positive mennesker er det mye lettere å holde sånn aktivitet i gang.

Hvordan ser du for deg din rolle som Trenerkoordinator i Vif-fotball? 
Jeg vil forsøke å være samlende, og få alle til å føle seg hjemme og bekvemme innenfor fot-
ballmiljøet. Jeg ønsker også å være et bindeledd i miljøet ved å være en positiv og toveis sam-
talepartner mellom lagene, og med fotballstyret i Vif. Noen av mine hovedoppgaver blir også
å gi råd, veiledning og tilbakemeldinger ved behov. 

Det blir viktig å ta tak i utfordringer som dukker opp, og prøve å få flere til å føle seg som
viktige aktører innenfor de forskjellige funksjonene i fotballgruppa. Det blir også viktig å ha
best mulig oversikt over spillere, trenere og ledere innenfor i de forskjellige lagene. Jeg vil også
forsøke å følge en plan på hvordan vi alle kan bli litt bedre på hver våre felter. Ikke minst vil
jeg bidra til at alle skal ha det moro i et godt og positivt miljø. 

På hvilken måte mener du at du kan styrke aktiviteten som allerede er her? 
Jeg mener det blir viktig å legge vekt på den sosiale biten i miljøet. Den styrkes ved at alle har
det moro, og føler seg vel i miljøet. Jeg vil forsøke å oppmuntre, motivere og ivareta ledere og
spillere slik at flest mulig har lyst til å delta.

Hva skal til for å gjøre Vif-fotball enda bedre, etter din mening?
Kunstgress m/undervarme er en viktig stimulans for å bedre interessen for fotball gjennom hele
året. Når dette er på plass vil dette alene være et viktig bidrag, både til rekruttering og spille-
rutvikling. Jeg har i tillegg ambisjoner om kompetansehevning for flere aktører innenfor mil-
jøet. Dette gjelder både på trener-, leder og spillersiden.
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Vellykket klubbdommerkurs
i Vikersund fotball

Onsdag 26. november gjennomførte Vikersund fotball et meget vel-
lykket klubbdommerkurs for interesserte i klubben. 16 stykker
møtte, og gikk fra kurset som kvalifiserte klubbdommere, - klare for
å dømme 5’er og 7’er-kamper på Tangen til våren.

Liung og tippeligadommer Kristoffer Helgerud var kursholder
på gamle klubbhus på Tangen, onsdag kveld. 12 ungdommer og 4
«eldre herrer» deltok på kurset, som var unnagjort på 1 1/2 time.
Helgerud gikk grundig gjennom reglene for spill i barnefotballen.
Underveis svarte han godt på spørsmål fra deltakerne. Etter endt
kurs er deltakerne kvalifisert til å dømme kamper på 5’er og 7’er bane-
ne på Tangen.

”Det viktigste som dommer på 5’er og 7’er-baner er at du kan veilede spillerne”, sa Helgerud.
”Det er også nødvendig at du tør blåse skikkelig i fløyta, og tydelig vise retningen på spillet. Da blir
du raskt sjefen på banen”.

Kristoffer Helgerud har dømt 45 Tippeligakamper til nå.
Til slutt delte han sine erfaringer og opplevelser som toppdommer med kursdeltakerne. De fikk

også informasjon om hvordan det elektroniske kommunikasjonsutstyret mellom dommer og assis-
tentdommere fungerer. Trolig vil klubben gjenta suksessen med klubbdommerkurs til våren igjen.

Vi vil ha kunstgressbane
Parolen var klar fra de man-
ge fremmøtte på Tangen lør-
dag 27.11. Kunstgressbane-
gruppa hadde innkalt til en
liten seanse med både aviser
og lokal-tv tilstede. Kjell
Skretteberg formidlet klub-
bens store nyttårsforsett om
å få kunstgressbane på Tan-
gen.  
- Nå må politikerne kjenne
sin besøkelsestid! var bud-
skapet fra de mange frem-
møtte på Tangenodden.

Bildet viser journalist Eli Bondlid i aktiv konversasjon med ivrige
ungdommer.  Einar Tandberg, Henrik S. Stærkebye, Henrik D.
Ellingsen, Lars B. Uhlen, Syver Røhnebæk, Bendik Holberg. 

Kristoffer Helgerud har dømt 
45 Tippeligakamper til nå.
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Idrettskolen
Vi startet ny sesong i oktober, vi er derfor godt i gang med nye og gamle medlemmer. Påmel-
dingen er god denne sesongen også, vi har pr nå over 70 medlemmer. Men vi har alltid plass
til flere! Våre medlemmer går i 1. til 3. klasse på Vikersund skole. Vi har gjennomført aktivite-
tene svømming og skøyter – begge på Furumo, men med vann i forskjellige utgaver. 

Programmet er variert som tidligere og vi går inn i en periode hvor vi skal være inne med
bl.a. aktiviteter innenfor dansesjangeren nå før jul. Etter hvert satser vi på en god gammeldags
vinter med forhold utendørs til å bedrive skiaktiviteter.

F.v.: Henrik K. Glesne og Magnus Nesheim. 
I bakgrunnen sees Simen Asbjørnhus Berg.

– Kan være godt med en hånd å holde i.
Ida Flattum, 1. klasse.

2. klasse har stafett.Flinke jenter i 2. klasse.
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Vi har også gjennomført en avslutningstur med 99 årgangen (de avsluttet idrettskolen til
høstferien) nå i begynnelsen av november. Vi var nærmere 80 stk med stort og smått. Turen
gikk til Gamle Gress i Drammen hvor vi så Strømsgodset mot Viking. Godset dro seieren i land
etter å ha holdt oss på pinebenken. Det var ikke noe å si på stemningen på tribunen, selv om
det var kaldt i været. Før kampen spiste vi burger på McDonalds, det var en øvelse i forhold til
å mette så mange munner på kort tid – men jeg tror de fleste av oss fikk i oss det vi skulle.

Mvh
Styret i Idrettskolen.

3. klasse i fint driv på isen …

Klar ferdig gå! (3. klasse)
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Fra hoppfronten
NM Plast Lillehammer K120:
Line Jahr ble plastmester
7. september ble det arrangert NM på plast i den nye K120 på
Lillehammer og det ble seire til Tom Hilde fra Asker og Line Jahr
fra Vikersund. Hilde vant foran Bjørn Einar Romøren med
Sigurd Pettersen på tredjeplass. Hilde nådde 136,5 og 128,5 m.
Beste lokale ble Thomas Lobben som ble nr. 8 og Sindre Trana
endte på 37. plass.

Line vant damer elite foran Helena Olsson Smeby. Line
nådde 125 meter i sitt lengste hopp.

COC Lillehammer
Seier til Line på søndag – 3 Vikersundjenter i finalen - 
Line nr. 5 i lørdagens renn.
12–13. september ble det arrangert internasjonalt COC-renn og
på søndag ble det Norsk seier ved Line Jahr med 244,5 p. Hun
var 2 poeng foran Jessica Jerome fra USA og deretter fulgte
Anette Sagen med 238,5 p. Videre fulgte Ulrikke Gressler og
Jenna Mohr fra Tyskland. Helena Olsson Smeby ble 3. beste fra
Norge med 15.plass. Silje Sprakehaug endte på en flott   17.
plass, Gyda Enger ble nr. 18, Maren Lundby nr. 24 og Mari
Backe endte på 30. plass og skaffet seg med det poeng i cupen.
Dette er Lines andre internasjonale seier i et hopprenn for damer,

forrige seier er helt tilbake i 2005 hvor hun vant et renn i Bischofshofen i Østerrike.
I rennet på lørdag vant Alissa Johnsen foran Jessica Jerome begge fra USA og trenes av

Kjell Ivar Magnussen fra Rollag i Buskerud. Nr. 3 ble Ulrikke Gressler fra Tyskland. Line Jahr
ble beste Norske på 5. plass etter å ha vært nr. 3 i førstehoppet. Anette Sagen endte på 8. plass.
Til finalen kom også Gyda Enger, Helena Olsson Smeby, Silje Sprakehaug og Maren Lundby.

Hoppskole – Plastrenn
Mange lange svev i Vikersund i helgen i plastrennet 
- bortimot 80 løpere stilte til start.
For sjette gang ønsket Vikersund IF hoppgruppe velkommen til
hoppskole/plastrenn, helgen 26. - 28. sept. 2008 i K-15 og K-25
i Vikersund Hoppsenter. Mange lange svev ble utført i
Vikersunds plasthopprenn på søndag. 

I gutter 11 år var Leif T. Næsvold fra Røykenhopp  vinner
av sin klasse med 25,5 m i sitt lengste hopp. 

NM plast Lillehammer. Line
er blid etter seieren.

De tre beste jentene: Jessica
Jerome, Line J ahr og Anette
Sagen.

Cato Mathisen fra Vikersund
i svevet.
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I klasse 12 år var Magnus Ihle fra Jardar lengst med 25 m og
vant sin klasse. Men lengst av alle var 13-årige Knut Narum fra
Sigdal som hadde 2 x 26 meter og vant sin klasse. Lengst av jen-
tene var Margit Eilertsen fra Øiestad med 19 m.

Line nr. 6 i prøve-VM i Liberec
Line Jahr ble nr. 6 - Silje Sprakehaug nr. 27 i prøve-VM 
i Liberec 4. oktober.
Line Jahr  ble nr. 6 i prøve-VM i Liberec på lørdag. Best av de
Norske ble Anette Sagen med 5. plass. Line lå på 5. plass etter 1.
omgang etter hopp på 96,5 m, men slo av til 94,5 m i finalen.
Anette lå på 7. plass etter 1. omgang med 94,5 m og slo til med
99 meter i finalen og endte på 5.plass. Vant gjorde Tyske Ulrikke
Greassler (103/103,5) foran Canadiske Nata de Leeuw (98/103)
og Amerikanske Alissa Johnsen (100/98). Alle de fem Norske
jentene kom med til finalen – Gyda Enger ble nr. 18 etter hopp
på 87 og 85,5 meter, Maren Lundby ble nr. 26 med hopp på 85
og 76,5 meter og Silje Sprakehaug endte på 27. plass etter 79 og
71,5 meter. Etter sommerens plastrenn ligger Anette på 4. plass og Line på 8. plass i COC-
cupen.

I fredagens renn ble det også seier til Ulrikke Greassler foran Yamada fra Japan og Schnurr
fra Tyskland. Anette ble nr. 5, Line nr. 10, Gyda nr. 27 og Silje nr. 30. Line var her lengst av
alle i prøveomgangen med 96 meter.

Neste renn for jentene er nå 2 renn i Park City i USA og 2 renn i Vancouver i Canada rett
før jul.

Plastmesterskapet 2008 Marikollen
Line og Silje på sølv og bronseplass - Sindre nr. 14 - 
Hilde og Sagen ble plastmestere søndag 12.10.
I herreklassen ble Tom Hilde fra Asker plastmester foran Bjørn
Einar Romøren fra Hosle og Anders Jacobsen fra Ringkollen.
Sindre Trana fra Vikersund endte på en oppløftene 14.plass.  I
dameklassen vant Anette Sagen fra Remma foran Vikersund-
jentene Line Jahr og Silje Sprakehaug

FIS-cup i Einsiedeln i Sveits
11.-12. oktober ble Jan Fuhre henholdsvis nr. 40  og nr. 19.
Jan ble nr. 40 i lørdagens renn i Sveits. Vant gjorde Pascal Bodmer fra Tyskland. Anders
Fannemel ble nr. 4 og Tord Hammer nr. 5. I søndagens renn ble en flott 19. plass på unggutten
fra Vikersund som for tiden studerer og trener i Trondheim.

Deltakerne på hoppskolen.

De seks beste jentene på
podiet.

De tre beste jentene.
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Mari først ut i ”ny” bakke
Mari Backe (21) hadde sommerfugler i magen da hun satte utfor som første hopper i den nye
storbakken i Vikersund i midten av november. Vikersund-jenta var full av superlativer da hun
stoppet på sletta og ble omfavnet av Modum-ordfører Terje Bråthen med en stor gratulasjons-
klem og jubel fra et trettitalls tilskuere.

- Det var så moro. Det var en kjempeflott bakke. Egentlig ganske lik den gamle 90 mete-
ren, men forskjellen er at man hopper lengre. Dessuten er sporet bedre. Det var som å sette seg
på en stol, smiler 21-åringen fra øre til øre.

Stor spenning
Hun innrømmer at det var for mye spenning og sommerfugler i magen til at det ble et bra hopp,
men var likevel fornøyd med å lande på cirka 90 meter.

- Nei, nå vil jeg opp å hoppe flere ganger. Det er jo så mye folk her, nesten flere enn på et
vanlig hopprenn, sier Mari før hun fraktes opp igjen på toppen.

- Bakken ser kjempefin ut. Det er moro å se hva Vikersund har fått til å så kort tid her i
anlegget, skyter Modum-ordfører Bråthen.

Mari Backe fra Vikersund var første hopper ut i den nye storbakken i Vikersund hoppsenter, da bakken
åpnet midt i november.

Bildet tatt av Torunn Bratvold.
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Det vil også bli lagt ut egne innbydelser med
påmeldinger til hvert renn på www.vikersund.no 

November
• BUFF Norges Cup K-105. Kvinner og Menn

Lørdag 29. og søndag 30.: kl. 11.00
Desember
• Continentalcup menn

Lørdag 13.: kl. 12.00 trening - ll. 1600 renn
Søndag 14.: kl. 11.00

Januar:
• Telenorkarusell/Ragnar Weggersens 

minnecup K-10, K-15 og K-25. 
Tirsdag 13. og 27.:  kl. 18.00

Februar:
• Vikersund Hoppfestival 

K-10, K-15, K-25 og K45
Søndag 8.: kl. 11.00

• Telenorkarusell/Ragnar Weggersens 
minnecup K-10, K-15 og K-25.
Tirsdag 10.: kl. 18.00

• Barnas Skifestival i samarbeid med Drammens
Tidende 

Søndag 15.: starttidspunkt kl. 11.00
Mars:
• World Cup Skiflyvning K185 og Kombinert 

K105. Lørdag 14. og søndag 15. mars

Vikersund Hoppsenter vintersesongen 2008/2009

Vikersund IFs hoppgruppe ønsker velkommen til trening og renn
i Vikersund Hoppsenter vinteren 2008/2009

Olympisk standard
Landslaget hoppsjef Clas Brede Bråthen var også på

plass under åpningen, og var imponert over den nye
bakken, som han mener holder olympisk standard.

- Anlegget ser glimrende ut, og det blir helt sikkert
folksomt her på treningskveldene i vinter. Våre lands-
lagshoppere som bor i Oslo og ellers i distriktet rundt
Vikersund, vil benytte seg av bakken når de ikke er
ute på verdenscup. Det er like bra å trene her som på
Lillehammer, sa hoppsjefen.

I ettertid var landslaget og trente i Vikersund rett før
avreise til verdenscupåpningen i Kuusamo siste hel-
gen i november. I tillegg har Anders Jacobsen og
Bjørn Einar Romøren også trent der etterpå. 

Bakkerekord
Siste helgen i november gikk Norgescupåpningen av stabelen i den nye HS 117. Under lør-

dagens renn satte Akseli Kokkonen bakkerekord med 116 meter. Rekorden ble forbedret med
tre meter søndag og innehaver er Sigurd Pettersen fra Rollag og Veggli.

Etter debuthoppet fikk Mari Backe gratu-
lasjonsklem av ordfører Terje Bråthen på
sletta.

Bildet tatt av Torunn Bratvold.
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Utbyggingen er i rute
– Flying Team-hallen skal være under tak før jul

Det var en svært ambisiøs fremdriftsplan som Hæhre Entreprenør la fram i sommer, men de har
ikke skuffet, utbyggingen er i rute.

Den nye storbakken er ferdig og har hatt sin ilddåp med NC-renn og trening for landslags-
hopperne, og alle er svært fornøyd med den nye HS117.

Masseforflytningen og planering er også i rute, og så langt er det flyttet på nær 130000
kubikkmeter. Sagt på en annen måte 13000 lastebillass er flyttet på. Det meste av massene er
fortsatt i hoppsenteret, men en betydelig del ligger nå syd for Hæhre Auto.

På flerbruksbygget skal spesialskåret isolasjon legges på taket, og når 200 kvm vinduer er
på plass er bygget tett. Pressesenteret som skal bygges i to etasjer i underetasjen skal settes opp
av Byggfagelever fra Rosthaug, og det elektriske opplegget gjøres av elektroelevene på samme
skole. Stor honnør til lærere og elever på Rosthaug for verdifull hjelp.

På Flying Team-hallen er veggene på plass, de fleste av de store ståldragerne i taket er lagt
og takplatene er montert på en tredjepart av den store hallen.

Bildet tatt av Anders Kongsrud.
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Politiattest for tillitsvalgte
i idrettsforeningen

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idretts-
lag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre opp-
gaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennes-
ker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for
laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Med mindreårige
menes personer under 18 år. Mer informasjon om saken finner du på www.idrett.no/politiattest 

Her finner du også det skjemaet som skal benyttes.

Vikersund idrettsforening følger opp vedtaket slik:
Alle grupper skal sende inn politiattester for sine aktuelle tillitsvalgte. 
ANNE SYNNØVE KRISTIANSEN er oppnevnt til å være ansvarlig for attestene
i hovedstyret, og OLAV BERG er varamann. 
Anne Synnøve er idrettsforeningens kontaktperson til lensmannskontoret.

Adressen som brukes: 
Vikersund Idrettsforening, 
att. Anne Synnøve Kristiansen, postboks 192, 3371 Vikersund. 

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med den enkelte gruppeleder eller Anne Synnøve
Kristiansen/Olav Berg.

Når arbeidene er ferdigstilt i slutten av februar vil Vikersund Hoppsenter fremstå som et av de
mest moderne og flotteste hoppanlegg i verden, og de store arrangementene som venter oss blir
lettere å gjennomføre.
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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

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.

✜ 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
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Randi 
– et overflodshorn
VIF-avisa ønsker å gratulere Randi Nilsen med fylte 70 år. Selve
dagen ble feiret i festlig lag med gode venner og familie mens
håndballentusiaster i alle aldre overrasket jubilanten med fakkel-
tog utpå kvelden. Randi har vært et aktivum spesielt for hånd-
ballgruppa i veldig mange år, men også resten av foreningen har
dratt nytte og glede av den driftige damen. 

Vi setter pris på ditt store engasjement, Randi. 
Gratulerer hjertligst med de 70!

Mvh red.

Årets blomsterhilsener
Blant foreningens mange frivillige ønsker VIF-avisa herved å sende
blomster til tre staute karer for meget god innsats dette året – dette
året OGSÅ skulle en vel si. 

De tre er kunstgressbanegeneral Kjell Skretteberg, Ole
Eyvind Fuhre som er en kromtapp i Heggenåsen og ja-mennesket
Olav Berg som alltid finner tid til frivillig innsats pt. nestleder i
hovedforeningen og medlem i Modum Idrettssråd.

Tusen takk for flott innsats i året som nå svinner!
De fysiske blomstene kommer ”sjefinnen” sjøl med.

Red.

Vif-avisa ønsker alle
en riktig god jul og et innholdsrikt, 

aktivt og godt nyttår!



B- économique

Støtt våre annonsører - de støtter oss!


