Vif-avisa ønsker alle god jul og godt nytt år

Nr. 4 · 2009

Innhold:
Fotball
Alpin- og
snowboard
Langrenn
Hopp
Håndball
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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

•
•
•
•
•
•
•
•

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 2010
til Caspersens Trykkeri AS med kopi til John Arne Wendelborg
E-post: jawendel@hotmail.com og post@caspersens-trykkeri.no
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Lederen har ordet
Vintersesongen står for døren, og da er det bare å
håpe på en god gammeldags vinter. Vi har mange
muligheter innen VIF-systemet, enten det er hopp,
alpint eller langrenn. Det er mange ildsjeler som
står på for å få forholdene best mulig.
En gruppe som står ovenfor nye utfordringer er
alpingruppa, de har tatt på seg en stor oppgave, å
drive alpinanlegget i vinter. Her står Margaret og
Tom i spissen, de har lagt ned mye arbeid i
anlegget, før det kan åpnes. De er også avhengig
av at folk stiller opp på dugnad, enten som heisvakt eller i varmestua. Så meld
dere på.
I hoppanlegget er det også mange som står på for å utvikle både små og store
bakker. Det blir en spennende tid frem til nyttår, da bør vi ha en avklaring på
finansieringen av utbyggingen. Vi får håpe det går Vikersunds vei denne gangen.
Om det skulle bli utbygging i vinter, håper jeg det blir mulig å arrangere barnas
skifestival. Det er viktig for rekruttering til alle vinteridretter.
En søndag kveld tok jeg en tur til Modumhallen, for å se damelaget spille kamp.
Det var noen tilskuere, men det er plass til mange flere. Så ta turen ut i hallen
neste gang de spiller kamp, de trenger en livat heiagjeng. Det er viktig å støtte
opp i en litt vanskelig periode.
Noen som ikke er like glad for snø, er Jørn Hermansen & co. De gjør en flott
innsats med å holde banen i tipp topp stand. Når det gjelder undervarme, jobbes
det med å se på muligheten til å benytte jordvarme. Dette krever store investeringer, men lavere utgifter på sikt.
Det har lenge vært kjent at allsidighet blant idrettsutøvere gir kun positive resultater for den enkelte utøver. Vi ønsker allsidige barn og unge i Vikersund –
lenge.
JEG ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.
Olav Berg
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Håndlaftede hus og hytter
Tlf.: 32 78 99 11
NO-3370 Vikersund
Tlf. 32 78 22 90 / 90 60 20 07

www.nobalaft.no

Man-fre: 0800–2200
Lørdag: 0800–2000

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

916 51 790

Albert Kr. Hæhre AS
Postboks 73 · 3371 Vikersund
Tlf 90 98 14 60 · Fax 32 78 14 70

www.akh.no

Østmodum
32 78 20 45 · 93 42 73 10
roedhest@online.no
www.roed-hesteutstyr.no

Auto AS
Vikersund
Tlf. 32 78 74 53
www.hahreauto.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Knut Solhaug er død
Det store samlingspunktet i skiflygingsmiljøet
har gått bort.
Som Generalsekretær og Daglig Leder i Skiflyvning
Vikersund A/S har Knut Solhaug nedlagt et arbeid som
bare kan beskrives som imponerende.
Knut var alltid tilstede, og hadde alltid tid til å slå av
en hyggelig prat med de som stakk innom kontoret.
Stort arbeidspress var ensbetydende med trivsel for den 63 årige åmotingen.
Knut hadde en arbeidskapasitet og arbeidsmoral som langt yngre ledere kunne
misunne ham.
Etter årets World Cup-renn tok Knut for alvor fatt på arbeidet med planlegging av
prøve-VM i 2011 og VM i 2012. Fremtiden så lys ut, Jorunn og Knut ble stolte
besteforeldre og utfordringene i hoppsenteret sto i kø, men utover våren kjente han
at noe var helsemessig galt. For knappe to måneder siden fikk Knut og familien
beskjed om at det var alvorlig, svært alvorlig. Fredag 6. november døde han hjemme
i Åmot.
Med Knut Solhaugs bortgang har hoppmiljøet, ikke bare i Modum, mistet en av sine
mest markante ledere. For oss som skal bære arven etter Knut videre er det sorgen
over tapet av en fantastisk god venn og kollega som i dag preger oss. Men vi vet at
Knut hadde et brennende ønske om at de store og spennende utfordringene vi har
de nærmeste årene, må løses til beste for bygda vår og norsk hoppsport.
I dag går våre tanker til Jorunn, Liz Jeanette, Tommy og resten av familien.
Vi står sammen med dere i sorgen og savnet.
Vi lyser fred over hedersmannen Knut Solhaugs minne.
Tore Fossen
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Velg buss med omtanke
Vi påtar oss alle typer oppdrag fra sightseeing og
dagsturer til flerdagsturer.

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

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

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Fotballsesongen er over, men
fortsatt stor aktvitet på Tangen
Årets fotballsesong har vært helt spesiell for oss i fotballgruppa. Vi har fått en
kjempeflott kunstgressbane som betyr at vi kan tilby flotte kamp og treningsforhold
for fotball året rundt. Banen ble offisielt åpnet 29. mai til hornmusikk, taler og
show-kamper. Hele våren, sommeren og høsten har det vært stor aktivitet på
Tangen, og spesielt på kunstgressbanen. Det har vært spilt ca 135 kamper, i tillegg
til stor treningsaktivitet, organisert og uorganisert.
Vi nærmer oss desember og kaldere vær, kanskje kommer det snø også. For fotballens del betyr det at noen av lagene har tatt en velfortjent pause, mens noen lag har
trappet litt ned, og trener litt mindre fotball. Vi i fotballgruppa oppfordrer barn og
unge til allsidighet innen idrett, det er positivt. Samtidig ønsker vi å legge til rette
slik at de som ønsker å trene fotball, skal ha mulighet til det.
Kunstgressbanen vil bli brukt hele vinteren av Vikersunds egne lag, i tillegg skal
Modum FK og Tyristubben IF leie treningstid hos oss. Banen er nesten full-booket
mandag til fredag i tidsrommet 17:00-21:30 helt frem til 1. mai 2010.
Banen er flott og fin, men ingenting gjør seg selv. Banegruppa med Jørn Hermansen
og Bjørn Sandbæk i spissen, har en utfordrende jobb med vedlikehold av banedekket og snøbrøyting. Her kommer en oppfordring til alle dere som benytter kunstgressbane til trening eller uorganisert aktivitet: Etter bruk: trill målene ut på asfaltkanten og la de stå der, PÅ hjulene!
Dette er viktig slik at banemannskapet får gjort jobben sin og for at målene ikke
skal fryse fast.
Lykke til med vintertreningen, med eller uten knotter!
Torgun Stærkebye
Nestleder Vikersund Fotball

Egil Skogens pokal
Representantskapet i VIF ber hver gruppe innstille kandidater til årets beste
aktive idrettsutøver mellom 16 og 20 år. Tildelingen av sølvpokalen vil skje på
VIFs årsmøte i 2010.
Begrunnede forslag sendes Representantskapets leder Jorunn Flattum
innen 31.12.09.

VIF-avisa

8

WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23
Den ubestridte ener innen idrettspremier
Alt i bingoutstyr og lynlotteri
PORSELENSKRUS MED LOGOER

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 77 48

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Jenter født 2001/02 – sesongen 2009
Vi startet opp på vårsesongen med 10-11
jenter hvorav de fleste var av årsklassen
2002, samt noen jenter fra 2001 årgangen.
På høsten var det 8-9 jenter igjen som var
med på kamper og treninger.
Vi har hatt treninger hver torsdag både i
vår- og høstsesongen med Arild Torgersen
som trener. Kampene har gått over 3 kvelder på våren og 3 kvelder på høsten, med
2 kamper hver kveld.
Da de fleste jentene ikke hadde spilt
noe særlig fotball tidligere, samt at
Kiwi Cup.
motstanderlagene var både 1 og 2 år
eldre, ble det en del baklengsmål i starten. F.v.: Marie Holm Nes, Maria Aimee KorsUtover i sesongen, etter hvert som vi fikk gaard Evensen, Thea Hammernes og Oda
Solbakken Engen. Foran: Maylén Grøterud.
trent litt mer og spilt flere kamper, viste
jentene stor fremgang, og i høstsesongen
spilte vi jevnt med de fleste
Moingen Cup.
lagene vi møtte.
Vi har også deltatt på 2 cuper,
Moingen Cup i vår, samt
Kiwi Cup i høst. Og dette
var kjempegøy. Etter en litt
trå start, fikk jentene virkelig
dreis på det etter hvert, og det
virker som de syntes det ble
mer og mer moro utover høsten.Vi håper å kunne bygge
videre på dette neste sesong.
Vi avsluttet sesongen med
pizza, brus og premieutdeling
på Tangen.
Bak fra venstre: Oda Solbakken Engen, Thea Hammernes,
mvh
Arne Christian Grøterud
Lagleder

Miriam Alexis Kunkel Torgersen og Mie Næsset.
Foran f. v.: Marie Holm Nes, Maylén Grøterud, Maria
Aimee Korsgaard Evensen , Ann Jeanette Notøy, Sanna
Bottolfs.
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TYRIFJORD HOTELL
32 77 84 00 / www.tyrifjord.no

Kvalitetstrykksaker til gunstig pris
og levering etter avtale!

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

Velkommen til en linse- eller brilleprat

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 88 99

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

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

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Jenter 1996-97
Vikersunds jentelag har hatt en strålende fotballsesong. Dette var jentenes første
sesong med 11’er fotball og vi var veldig spente på hvordan det skulle gå på så stor
bane. Vårsesongen åpnet litt forsiktig, jentene var usikre på plassering, off-side og
nye regler rundt 11’er fotball. Etter hvert gikk det mye bedre, vi hadde stor fremgang, spillet ble bedre og vi vant mange kamper. Vi endte tilslutt på 3. plass i seriespillet.
Etter en lang og lat sommerferie, reiste vi til Ål cup rett før skolestart. Det var sosialt og veldig hyggelig men sportslig veldig tøft. Vi møtte lag fra Vestlandet, de var
ett år eldre enn oss i tillegg til store og sterke.
Høstens seriespill har vært hektisk og lang, siste seriekamp ble spilt 21. oktober.
Igjen ble vi nr 3 i serien, denne gangen i 1. divisjon. Kjempebra! Vi har hatt stor
sportslig fremgang på laget, men vi sliter med at vi har liten spillerstall. I høst har
vi bare vært 12 jenter, da er man veldig utsatt ved skader.
Laget vårt består av 7 jenter født 1996 og 5 jenter født 1997. Jentene viser stor treningsiver, og vi gleder oss til å følge dem i mange år fremover. Neste sommer skal
vi delta i Norway Cup, vi gleder oss allerede.

Lagbilde fra Ål-cup: Bak fra venstre: Martine Langeland,
Stine F. Orsteen, Maren S. Folkvord, Marthe S. Stærkebye,
Sunniva Bjørkeslett, Stine Roness og Emilie Bråthen.
Foran fra venstre: Pia Bondø, Maren A. Berg, Camilla Gulbransen,
Camilla Ask og Magdalena D. Borge.

VIF-avisa
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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

Modums egen trafikkskole

Vår støttespiller

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

Hønefoss 32 12 14 67
Vikersund 32 78 78 11

Mob. 957 90 885
Vi påtar oss oppdrag innenfor:
graving · sprengning · transport · riving
· jordutkjøring · planering · asfaltskjæring

www.jahren.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Kjære medlem!

Vikersund Fotball har inngått en samarbeidsavtale med Enjoy
Bonusguiden Buskerud. Samarbeidet innebærer at klubben skal
selge 500 Enjoyguider.
Litt om Enjoy
Enjoy Bonusguiden er en fordelsguide som gir rabatter i butikker,
fritidstilbud, tjenester og restauranter i og rundt Drammen,
deriblant Modum. Det følger med et kort som vises frem ved
kjøpet. Gjennom klubben koster guiden kr 200,- (ord.pris kr 299,-)
Guiden er gyldig tom 31. okt 2010.
Hvorfor har vi valgt denne dugnadsformen?
Etter at spilleautomatinntektene falt bort har vi løpende sett etter
alternative inntektsmuligheter.
Styret har valgt samarbeidet med Enjoy, fordi vi synes dette er et
godt og enkelt alternativ, hvor vi gjør et felles løft for å få inn
inntekter som gjør at vi kan drive klubben slik vi ønsker.
Hvordan gjennomfører vi dugnaden?
Alle medlemmer skal selge 3 stk. guider. (Det er lov å selge flere).
Vi vet av erfaring at de aller yngste kan trenge hjelp, men guiden
bør være enkel å selge til venner, familie og kollegaer. Guiden er
spart inn ved 1-2 gangers bruk i butikker dere bruker til vanlig.
Utdeling og organisering av Enjoy blir gjort av hvert enkelt lag.
Hvert medlem betaler inn kr 600 (hvis du
har solgt 3 stk) til kontonr 2270 03 04640.
Merk innbetalingen med: Enjoy + navn
Frist for oppgjør: 10. desember
Vi håper på god oppslutning om
dugnaden og på forhånd takk for
innsatsen!

Med vennlig hilsen
Styret i Vikersund Fotball
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Spørsmål vedr. dugnaden
kan rettes til
Trond Bjørkeslett tlf
91560389 eller
Torgun Stærkebye tlf
90279778.
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Hei på dere, små og store alpinister!
Som mange andre venter vi på
kuldegrader og snø hadde jo
vært en kjempestor bonus.
I helgen fikk vi en liten forsmak på vinter, men dessverre
ble den kortvarig.
Vi kan se tilbake på en høst
med mange dugnadstimer. Vi
har hatt tre store helgedugnader
med et kjempeflott oppmøte,
ca 35 stk hver gang.
Vi har hatt dugnader hver mandag, og det er ikke mange
mandager vi ikke har hatt
mange gode hjelpere. I skrivende stund er anlegget klappet
Mye flott utstyr til salgs.
og klart til å ta i mot både kuldegrader og alpinister.
Snøkanonene er på plass og slangene er lagt ut. Tråkkemaskinen står bare og venter
på at den kan få tråkket.
Vi har vært så heldig at Anders Backe har laget en skisse på en park til oss. Vi
har skaffet noen nye railer samt at vi har jo mange fra i fjor. Parken skal bygges for
alle, så her blir det hopp og sprett for alle aldre.
Lørdag 14. november hadde vi skibyttedag, og suksessen var ikke mindre i år.
Et lite pluss var at det hvite teppet la seg over bygda. Vi åpnet kl 11.00 men allerede fra kl 10.30 kom det biler på parkeringsplassen. Det ble nok en gang full hus.
Det var mange som fikk et flott utstyr til en rimelig penge. Vi hadde 20 % på årskort, samt salg av kaffe og kaker, og det var det mange som benyttet seg av.
Samtidig vil vi sende en kjempestor takk til alle som har gjort det mulig at vi kan
drive alpinsenteret først kommende sesong. Uten all den hjelp vi har fått, hadde
dette ikke vært mulig. Men vi håper fortsatt at det sitter noen som har lyst til å hjelpe oss gjennom sesongen, for vi trenger fortsatt frivillige til heisen og varmestua.
Ta gjerne kontakt med Margaret på SMS 917 54 774 eller mail marga-kr@online.no
Vi må også takke Jibbe-landslaget med Anders Backe i spissen for kr. 10.000 fra
Bygdepostens kanorace. Tusen tusen takk.
Med vennlig hilsen
Styret i Vikersund Alpin - og snowboardklubb

Alpin
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Vikersund alpin —og Snowboardklubb
kan i år tilby disse aktivitetene:
u

Telenor cup :
3 renn i løpet av sesongen.
Medlemmer gratis,
ikke medlemmer kr 100.– pr. renn

u

Voksenkveld hver tirsdag
Spesialpris på kort og kaffe.

u

Vi håper å kunne tilby organisert trening en
kveld i uken, men lover ikke dette enda.

u

Nybegynner kurs i romjulen.

u

Ski dag med Anders Backe
Dato kommer etter sesongstart.

u

Ski or Die dag

u

Andre aktiviteter kan komme når sesongen
er kommet i gang.

u

Styret er åpne for forslag, husk at det er
dere som er i bakken som kan hjelpe oss.
med å gjøre bakken best mulig attraktiv.

Alpin
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PRISLISTE:
Som medlem kan vi tilby denne ordningen i vinter:
u
u
u
u

10 % på sesongkortet.

10 % på Sommerfryd treningssenter
20% hos Nygaard sport på alpinutstyr

Gratis kjøring under Telenor -renn
( ikke medlemmer 100.-pr renn).
Medlemskapet i klubben koster kr 300 .-

Familierabatt :
Ved kjøp av sesong kort gjelder følgende priser:

Sesongkort til barn nr 1

2000.-

Sesongkort til barn nr 2 eller flere 1500.Sesongkort for foreldre ved kjøp av et eller
flere sesongkort til barn 1000.NB. Barn til og med 1 klasse kjører gratis ved
bruk av hjelm og i følge med en voksen.

VIF-avisa
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Vikersund Alpin —og snowboardklubb.
Vi i styret håper vi får gleden av å se dere i
bakken til vinteren !
Ta gjerne kontakt med oss.
u

Margaret H. Krogstad, 91 75 47 74

u

Tom Bakken, 90 03 03 56

u

Anita Nilsen, 40 40 07 63

u

Hege Bentsen, 90 91 17 57

u

Stein Roness, 48 17 33 93

u

Terje Hellerud, 97 55 06 04

u

Jan Robert Edvardsen, 99 58 35 83

u

Vegard Langeland, 47 67 31 98

u

Tollef Backe, 99 35 42 90

u

Varmestua 32 78 74 39

u

Sjekk også våre nettsider, der vil vi legge ut mer
Info fortløpende.
www.vikersundalpin.no eller
www.vikersund — alpinsenter.no

Alpin
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i fulll
Wenchee, Monica og Hege
gang med registreringen.
Støvler for enhver smak.

Stein i full
gang med
klargjøringen.

Slike lange høye hopp ønsker vi oss i vinter.

VIF-avisa
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Dine tannleger i Vikersund
NMTF MARIUS KOSACKI
og
NMTF REIDUN HOLM
Hverdager fra kl. 08.00. Tlf. 32 78 70 25

Leie VIF-huset?

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

Ring: 47 76 00 83
Tlf. 32 78 33 80
Fax 32 78 33 88

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

Vikersund Fysikalske
Institutt

Vikersund

Porselen, Glass, Troll

✆

32 78 82 52

3370 Vikersund

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

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Årets blomsterhilsener
Blant foreningens mange frivillige ønsker VIF-avisa herved å
sende blomster til fire medlemmer for meget god innsats i året
som nå svinner – i dette året OGSÅ skulle en vel si. De fire
er Margaret Krogstad og Tom Bakken i alpingruppa for den
enorme jobben de gjør for barn og unge i slalombakken,
Ragne-Livi Kind Olsen for sin enorme kapasitet i hoppsenteret
og Per Willy Holseter for arbeidet med anlegget i Heggenåsen.
Vi setter umåtelig stor pris på dere.
De fysiske blomstene kommer Olav rundt med sjøl.

Mer enn 800.000 kroner tilbake til
lag og foreninger
Etter forrige vinters vellykkede World Cup-renn i
skiflyging og kombinert blir
lag og foreninger i distriktet
godtgjort med kr. 822.000,- .
Tidligere har alle de deltagende lag og foreninger
utenom Vikersund Idrettsforening fått utbetalt godtgjøring for den uvurderlige
innsatsen de nedla under
World Cup.
Forrige vinters arrangement ble avviklet midt under finanskrisa, noe som medførte
mindre inntekter enn vi forventet. Derfor har gruppene i vår egen forening måttet
vente på dugnadspengene. Styret i Skiflyvning Vikersund A/S har vedtatt at de
kr. 567.000,- som blir vår egen forening til del, vil bli utbetalt i samarbeid med
Hovedstyret i Vikersund Idrettsforening.
Mvh
Tore Fossen
Pressesjef
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Skiglede på Beitostølen
Glad gjeng. Det er godt driv i langrennsgruppa for tiden. Over 60 skiglade moinger deltok på skisamlinge på Beitosstølen. Primus motor Svein Jelstad (foran t.v.)
var fornøyd med innsatsen. (Alle foto: Mette Berget Grøterud)
Teknikktrening. Wilhelm Krogstad holder tunga rett i munnen når balansen skal
testes i sporet. I bakgrunnen Ragnhild Rønning og Bjørn Roness.
Gode skivenninner. Victoria Thomassen og Maren Asbjørnhus Berg stortrivdes på
treningssamling.
Rødt i rødt. Det syntes i sporet da Vikersund-troppen var på plass i nye skidresser.
Det var det sosiale som sto i fokus da langrennsgruppa arrangerte familiesamling på
Beitostølen andre hel gen i november – samtidig med sesongåpningen i langrenn
og skiskyting. Det gav ekstra spenning og inspirasjon for Vikersundrekruttene da
storheter som Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen suste forbi i sporet. Eldar
Rønning stoppet også og slo av en prat med onkel Gjermund og resten av
Vikersund-gjengen.
Svein Jelstad og Laila Thomassen hadde kontroll på alt bortsett fra været. Men
med to treningsøkter lørdag og en på søndag, fikk alle godt med trening i sporet.
Skigleden var det ingenting i veien med, og både små og store frydet seg over å
suse av gårde i sporet .

Langrenn
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Bilder fra Beitostølen

– i løypa.

Teknikktrening.
Victoria og Maren.

Langrennsgruppa har fått mye ros for de årlige familiesamlingene som er like trivelig for turgåere som proffer. Det gjør det lettere for hele familien å være med, og
oppleve skigleden sammen. Mye ros fortjener også de eldste ungdommene i gruppa,
som tar seg av de yngste på en flott måte og er gode miljøbyggere.
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Sindre nr. 2 BUFF NC i Granåsen

Sindre
Trana.

Søndag 13. september ble det meget bra
lokal innsats - Sigurd Pettersen fra Rollag
vant foran Vikersunds Sindre Trana.
Sigurd hoppet 133 og 137 meter og var
bortimot 30 poeng foran Sindre som hoppet 127 og 125 meter. Vikersundjunioren
Jan Fuhre vartet opp med 2 meget bra
hopp og endte på 8. plass etter å ha hoppet 124 og 119 meter.

Hoppskole og plastrenn i Vikersund Hoppsenter
Helgen 25. til 27. september var det igjen klart for hoppskole og renn i K15 og K25
i Vikersund Hoppsenter. Dette er det syvende i rekken med et slikt arrangement
med hopping fra fredag ettermiddag kl. 1830 til søndag formiddag med avsluttende
plasthopprenn i K15 og i K25.
”Allerede noen uker etter invitasjon var utsendt, var det fulltallig med 60 løpere og
vi har ca. 5-6 løpere på venteliste”, sier primus motor for hoppskolen, Bård Sprakehaug. Kabalen med gruppeinndeling er det trener i Flying Team Vikersund Kim
Arild Tandberg som har ansvaret for og denne er nå under bearbeiding.
Bortimot 100 personer med
smått og stort skal overnatte denne helgen og vi har
fått benytte den ny glasshallen til servering av måltidene og fått frigjort flere
”senger” i dommertårnet i
K90. Flere av hoppgruppas
medlemmer har lenge drevet med forberedelsene til
hoppskolen og også flere
støttespillere vil være med
under selve arrangementet.

Kveldsmat i Glasshallen.

På vegne av Vikersund IF
hoppgruppe ønsker jeg å

Hopp

25

rette en stor takk til alle deltakere, foresatte, trenere, dommere, sponsorer og til en
stor dugnadsgjeng, for utmerket innsats og samarbeid under helgens hoppskole og
plastrenn i Vikersund Hoppsenter.
67 unge ”skiflyvere”, 61 gutter og 6 jenter, deltok på årets hoppskole i Vikersund
Hoppsenter. Jeg håper og tror at helgens opphold i Vikersund Hoppsenter, med treningsøkter fredag, lørdag og søndag, tur i Furumo Svømmehall lørdag ettermiddag og plastrennet søndag som avslutning, gjorde sitt til at det ble en minnerik helg
for mange unge hoppskole ”skiflyvere”.
Også i år var værgudene på hoppsportens sin side, slik at hoppskoledeltakerne fikk
oppleve et fint høstvær med god flyvind i bakkene. IL Ivrig ble kåret til hoppskolerennets største klubb, med hele 7 deltakere. 2 jenter fra Etnedal IL deltok på hoppskolen og i rennet. Etnedal IL ble dermed kåret til rennets største ”jenteklubb”. På
vegne av Vikersund IF hoppgruppe takker jeg for denne gang, og ønsker alle velkommen tilbake til nye hopprenn i Vikersund Hoppsenter til vinteren!
Bård Sprakehaug

Alle på sletta.

Hopp
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Åpning av
hopprenn
ved
Anders og
Alexander.

Anders får klarsignal.

Nicolai Hals i svevet

Ole Gunnar og dommerne

følger med.

Hopp
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Øystein er
rennet speaker.
Anders Håre i svevet.

Cato Mathisen
i svevet.

Aud har kiosk i
småbakkene

Premieutdeling.
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NM-tittel til Line
Vikersundjenta Line Jahr tok igjen en
NM-tittel på plast søndag 4.10 i K90 i
Granåsen. Etter hopp på 85 og 87 m var hun
31,5 poeng foran Helena O. Smeby fra Byåsen.
På 3.plass fulgte Maren Lundby fra Kolbu og
4. plassen gikk til Silje Sprakehaug fra
Vikersund. Dette er Lines 6. NM-tittel i
plasthopping. Hun har seier i 2004, 2006,
2007, 2008 og vant også i Marikollen tidligere
i høst i K88.
Line Jahr.
I herreklassen vant Akseli Kokkonen fra Stårheim i Sogn sin første NM-tittel da han først
tidligere i år ble Norsk statsborger. Han vant foran Kenneth Gangnes fra Kolbu og
Sigurd Pettersen fra Rollag fulgte på 3.plass. Thomas Lobben fra Moingen ble nr.
9, Sindre Trana fra Vikersund nr. 31 og Jan Fuhre fra Vikersund nr. 32. Rennet
skulle vært arrangert i K120, men pga. snøforhold ble det arrangert i K90.

Travel sesong i Vikersund Hoppsenter
a) Det hele starter med BUFF Norges Cup-renn i HS117 21. til 22. november.
Rennene blir årets sesongåpning for den norske eliten, og kanskje kommer flere
nasjoner med sine beste hoppere.
b) 11-13. desember er det klart for COC-renn (World Cup-B) for både jenter og gutter.
c) 22. januar blir det norgesmesterskap i kombinert, hvor hoppingen arrangeres i
Vikersund. Dette er et samarbeid med Stokke IL.
d) I småbakkene vil det bli arrangert 3 renn i Telenorkarusellen i januar og februar
e) 14. februar blir det hoppfestival i småbakkene
f) NM for veteraner vil bli arrangert i K45 og K65
g) 26. mars blir det NM i hopp normalbakke i vår HS117.

Kjøkkenet på VIF-huset pusses opp
Som vi skrev i forrige utgave av VIF-avisa, tar husstyret en skikkelig rufs utpå
nyåret. De skal rehabilitere kjøkkenet på VIF-huset i uke 1 og 2 og har i den forbindelse bruk for hjelpsomme hender. De ønsker seg først og fremst malere, snekkere,
gulvleggere, kaffekokere og andre kreative sjeler. Er du klar til innsats melder du
deg til husstyrets leder Marianne Drolsum på telefon 922 70 779 så snart som mulig.

VIF-avisa
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Stabil varme på VIF-huset

Foto: John Arne Wendelborg.

Stolt VIF-leder foran en av de nye varmepumpene i storsalen.
Nå kan vi glede alle brukere av VIF-huset med nyheten om stabil varmekilde i
storsalen. Vi har installert to varmepumper som holder jevn temperatur i hele førsteetasjen. Etter et godt tilbud fra Midtkraft ble de to pumpene satt opp for noen uker
siden og er nå i full drift. Tusen takk til Midtkraft for støtten!

Leie VIF-huset? Ring: 47 76 00 83
✜ 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.
Utleiepriser:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr. 350,-

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

Utleie:

Utleie:

Hoppsenteret

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

Trener- og oppmannsmøte VIF Håndball

Tirsdag 17. november var oppmenn/damer og trenere for de aldersbestemte laga i
Vikersund Håndball samla på møte i Modumhallen. Gruppa prøver å avholde slike
møter 4-5 ganger i sesongen.
Denne gangen dreide mye seg om oppmannsrolla. Vi har i år fått i stand foreldremøter på alle laga, og der har det bla blitt valgt oppmenn. Disse fungerer som foreldrekontakt og altmuligperson rundt laget.
Møtet ga noen viktige avklaringer på hvilke oppgaver oppmann skal ha og ikke ha,
og viste at det er viktig at trenere og oppdamer har et samarbeid der det er avklart
hvem som gjør hva når. Vi trenger noen med kjøreregler for alle, samtidig skal en
kunne lage egne løsninger på de forskjellige laga.
Vi tok ei runde med statusrapport fra laga, som viste god aktivitet og jenter som trives og møter opp. Oppunder 15 spillere på J6/7, J8/9 og J10. Noe færre på J12,
der jobbes det for å rekruttere noen flere.
Ellers håper vi mange både store og små skaffer seg VIF-dress! Bestilling ordnes
gjennom oppmenn og trenere.
Per Eivind Løvdal

VIF-avisa
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Grasrotandelen
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 flere 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!
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