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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
Åpningstider:

•
•
•
•
•
•
•

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

Man - fredag: 09:00–19:00 (16)

Denne plassen kan bli din – vil du støtte VIF-avisa så ta kontakt!

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
Den 23. mars ble det avholdt årsmøte i VIF,
det ble valgt et nytt arbeidsutvalg
Leder
Olav Berg
Nestleder Einar Sandberg
Sekretær Laila Thomassen
Kasserer Marit F. Tandberg
Styremedl. Stig Hamstad
1. vara.
Mette Madsen
2. vara.
Åsmund Jahr
3. vara
Torunn Kvebæk
Inger Brandtenborg og Trond Bjørkeslett ønsket å få avløsning. Inger har da vært
med i 10 år med forskjellige oppgaver. Trond har noen år færre, en stor takk til dem,
og lykke til i fotballstyre.
Når en leser årsmeldingen til VIF, ser man at det er en stor idrettsforening
med mange aktive grupper. Langrenn har hatt rekordstor oppslutning på Telenorkarusellen med opp til 154 deltagere på en dag. Fotballen har nå en kunstgressbane
som har vært i bruk snart ett år. Den blir flittig brukt både midtuke og i helgene.
Idrettsskolen opprettholder god rekruttering og har tilbud også dette året med et
mangfold av aktivitet for medlemmene. I tillegg til et bredt tilbud har det vært fokus
på å forsøke å bidra til økt interesse for hoppgruppa gjennom måten og tidspunkt
man la opp årets hopptrening på. Hoppgruppa har med deltagere i mange mesterkap og renn denne sesongen. Håndballen har god aktivitet og det satses friskt
fremover. Alpingruppa tok på seg et stort ansvar da de skulle drive bakken i vinter,
de har hatt en fin økning i salg av sesongkort. Jeg vil rette en stor takk til alle som
bidrar til å fremme foreningens navn og idrettsånd på en positiv måte.
Den 22. mars hadde Sparebank1 Modum sin årlige gaveutdeling. Det er
fint å ha en lokal bank som ser viktigheten av å ha aktive lag og foreninger i bygda.
Vi fikk totalt 3,3 mill. Jeg vil rette en stor takk til Sparebank1 Modum. Uten disse
pengene kunne det bli vanskelig å utvikle anleggene som vi har.
Vi har også store oppgaver foran oss. I disse dager settes spaden i jorda i
hoppsenteret. Vi klarte å få deler av finansene på plass, totalt 46 mill., slik at vi
kan starte selve utbyggingsjobben. En av utfordringene var å få egenkapital. Her
er det tre store potter, dugnadsinnsats, salg av stein til Hære A/S og leieinntekter på
fremtidige renn, totalt ca. 11 mill. Under anleggsarbeidet vil skiflyvningskroa være
åpen for servering på hverdager fra 10:30–16:30. Dette er igjen et bevis på den store
dugnadsånden som er i Vikersundmiljøet. Følg utviklingen også på vikersund.no.
Olav Berg
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Håndlaftede hus og hytter
NO-3370 Vikersund
Tlf. 32 78 22 90 / 90 60 20 07

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

www.nobalaft.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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Kortspill mellom kampene

Slottsfjellcup 23. – 25. april 2010
en av Norges største håndballcuper for aldersbestemte klasser
Tre lag fra Vikersund reiste fredag ettermiddag til Tønsberg for å spille håndball.
Jenter 9 og 10 skulle spille vanlig aktivitetsserie, mens for jenter 12 var det cupspill.
Det var dessverre ikke
lagt opp til så mange
kampene på de yngste
jentene, men vel så
viktig som å spille
håndball, er det sosiale
aspektet ved en slik tur.
Vi overnattet på Sandeåsen skole rett utenfor
Tønsberg og ble hentet
i busser når vi skulle
spille kamp.
Lagbilde jenter 10.

VIF-avisa
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KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG
Den ubestridte ener innen idrettspremier
Alt i bingoutstyr og lynlotteri
PORSELENSKRUS MED LOGOER

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 77 48

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!

Håndball
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Jenter 12 spiller mot Flint.

Jenter 12 spilte 3 kamper i gruppespillet, og vant sin første kamp denne sesongen!
Gratulerer!! De gikk derfor videre som nr 3 i sin pulje og spilte åttendels finale
søndag morgen. Her ble det dessverre tap og cup eventyret var over.
Jentene tar allikevel ikke pause, nå er de klare for beach håndball og skal spille
beach serie. Vi ønsker jentene lykke til!
Jenter 9 hadde kun tre kamper. Det ble tap i alle kampene. To av kampene var jevne
og jentene spilte periodevis veldig god håndball. Spesielt forsvarsspillet var godt!!
Nå tar jentene en velfortjent pause, og flere
av dem skal spille fotball
i sommer / høst.
Jenter 10 skulle spilt
fire kamper, men pga
transportrot, kom de for
sent til en av kampene.
Så det ble tre kamper på
jentene. Her ble det to
tap og en seier.
Jentene tok seg også tid
til et besøk på Badeland,
det var gøy!

Marte Marie og Ida er klare for natta.

VIF-avisa
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Det var en sliten, men fornøyd Vikersund gjeng som kom hjem søndag ettermiddag!
Takk til Nettbuss som sørget for trygg transport til og fra Tønsberg!
Takk til alle foreldre som tok turen til Tønsberg for å se på jentene!
For VIF håndball
Eli Hellerud

Martine, Tuva, Adine
og Kristine er klare for
discotek.

Nytt fra håndballgruppas årsmøte:
Håndballgruppa får ingen leder kommende sesong. Svein Grøterud skal fungere som
leder og blir den som møter i hovedstyret. Damelaget beholdt sin plass i 3. divisjon
neste sesong. Det skal også meldes på lag i 5. divisjon for neste sesong. Skal stille
lag sammen med Vestre Spone som har mange gode 16 års-spillere.
Loppemarkedgeneralene Bodil, Gro og Randi er allerede i full gang med å samle inn
lopper til neste loppemarked som avholdes under Vikersund-dagene i begynnelsen
av september. Overskuddet fra vårens loppemarked ble i underkant av kr. 70.000,-.
– Det var et veldig vellykket loppemarked, sier Randi Nilsen til VIF-avisa.
Vi er allerede i full gang med å samle inn til det neste og folk må bare ta kontakt
med oss så kan vi avtale henting, sier klubbens nyeste æresmedlem til redaktøren.
Vi kan bare takke for praten og ønske lykke til med det videre arbeidet.
Kontaktpersoner for avhenting av lopper:
Gro Rundbråten 95 99 95 49
Bodil Hellerud 90 96 23 00
Randi Nilsen 95 06 92 21

www.vikersund.no
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Leie av Idrettshallen og skiflyvningskroa
Idrettshallen, skiflyvningskroa og pressesenteret er klargjort for utleie. De 3 lokalene med et
samlet areal på 2650 kvm. gir muligheter for fleksible løsninger, f.eks. messe med kafeteria
og seminarlokaler. Her er det meste mulig, trening for de fleste idretter, eller konfirmasjoner,
brylluper, konserter m.m.
Kontakt: Bjørn Espen Hovde tlf: 900 23 870 e-post: bjorn.espen.hovde@akh.no
Idrettshallen:
• Hallen er 60 meter lang og 30 meter bred med et areal på 1800 kvm. Hele arealet
er utstyrt med godkjent idrettsgulv, lyset tilfredstiller krav både til idrett og messer. Takhøyden er 6 meter. Hallen har direkte tilgang til moderne toalettfasiliteter i
flerbruksbygget.
• Hallen er utstyrt med store porter med tanke på messebruk. Vogntog med utstyr
kan kjøres rett inn i hallen.
• Sitte/serveringskapasitet for inntil 1800 mennesker.
• Trådløst internett med stor kapasitet (fiberkabel), TV-signaler via fiberoptikk.
• Stor kapasitet på det elektriske opplegget, både 230 volt og 400 volt tilgjengelig.
• Skjenkebevilling for øl og vin.
• Eget kraftig PA-anlegg.
Skiflyvningskroa:
• Skiflyvningskroa er 30 meter lang og 20 meter bred med et areal på 600 kvm.
Fleksibel inndeling av arealet.
• Store moderne toalettfasiliteter.
• Eget storkjøkken.
• 270 kvm. glassfasade med en fantastisk utsikt.
• Sitte/serveringskapasitet for inntil 200 mennesker.
• Stor kapasitet på det elektriske opplegget, både 230 volt og 400 volt tilgjengelig.
• Skjenkebevilling for øl og vin.
• Eget kraftig PA-anlegg.
• Trådløst internett med stor kapasitet og TV.
Pressesenter:
• Pressesenteret er på samlet 250 kvm. over to etasjer.
• Store moderne toalettfasiliteter i flerbruksbygget.
• Varmt/kaldt vann og minikjøkken.
• Sitte/serveringskapasitet 80 personer i første etasje, 90 personer i annen etasje.
• 2. etasje spesielt velegnet for kurs/seminarer.
• Trådløst og fast internett med stor kapasitet og TV i begge etasjer.
• Skjenkebevilling for øl og vin.
• Eget kraftig PA-anlegg.
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Erfaring så det holder

• Tekst/foto: Tore Fossen

Parkeringsgruppa med Harry Hansen i spissen feiret seg selv i hoppsenteret
Og grunn til å feire har de så absolutt,
den 12 mann sterke gruppa med plassjefer har for de flestes vedkommende
vært med siden 70 og 80-tallet.

Parkeringsgruppas medlemmer ble hedret av
sjefen, med innrammet bilde av hoppsenteret.

Og historiene om alle utfordringene
opp mellom årene sitter løst mellom
munnfullene med boller og kaffe.
Og forskjellene er store fra parkering
på jordene i gamle dager, til dagens
ordning med parkering bygda rundt. Og
gjengen understreker at erfaring er helt
nødvendig for å få plass til alle biler
og busser så raskt som mulig. Ogruppa
fikk også førstehånds opplysninger om
utbygginga i hoppsenteret i år fra Per
Willy Holseter.

Fra venstre: Bent Erik Ingesen, Andre Kopland, Finn Roar Ingesen, Gunnar Stillingen, Arne
Evjen, Per Atle Ingesen, Arild Skinstad, sjefen sjøl Harry Hansen, Leder i Stiftelsen Per Willy
Holseter og president i org.kom. Håvard Orsteen.

www.vikersund.no
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Harry hadde med gave til den trofaste
frivillig-gjengen, et innrammet bilde av
hoppsenteret med personlig påskrift på
baksiden. Og Harry måtte også finne
seg i å bli hedret han også, både Håvard
Orsteen og Per Willy Holseter hadde
mange godord om både Harry og gjengen hans. Harry fikk også med seg litt
rødt mot tørsten som takk for innsatsen
så langt, for denne gjengen har ikke
tenkt å gi seg med det første.
Per Willy Holseter, takket Harry Hansen med
innsatsen helt fra 1966.

Vikersund blir verdens største bakke
Verdens største bakke vil stå klar til Prøve-VM i februar 2011

• Tekst: Geir Holen

Styret i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter vedtok på dagens styremøte utbygging av
Vikersundbakken. Det internasjonale skiforbundet skal i slutten av mai ta stilling til
et forslag om å øke den nåværende maksimalstørrelsen for skiflygingsbakker. Blir
dette vedtatt vil Vikersundbakken bli bygd etter de nye reglene.
- Våre konstruktører har allerede tegningene med de foreslåtte økningene klare,
sier styreleder i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter Per Willy Holseter. Fase 1 i
utbyggingen, som gjelder bakken og publikumsarealene, vil starte opp umiddelbart.
Allerede mandag 3. mai vil de første anleggsmaskinene fra Hæhre Entreprenør A/S
rulle inn i anlegget.
- Det er et stort arbeid som skal fullføres på kort tid, 120 tusen kubikkmeter med
fjell skal sprenges og samlet skal mellom 500 og 600 tusen kubikk jord og stein
flyttes på, sier nyansatt byggeleder Bjørn Espen Hovde. Fase 2 av utbyggingen
består av heis, dommertårn,varmestue for hopperne og beplantning. - Vi har stor tro
på at fase 2 vil bli realisert innen VM-2012, sier Per Willy Holseter, - og vi håper
på støtte fra Innovasjon Norge slik at alt ligger tilrette for helårsdrift i anlegget.
- Takket være stor velvilje hos både kulturdepartementet, Buskerud fylkeskommune, Modum Kommune og Sparebank1 Modum vil
Vikersund Hoppsenter fremstå som et anlegg vi alle kan være stolte av, og med et
stort potensiale for næringsutvikling avslutter Holseter.

VIF-avisa
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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

Modums egen trafikkskole

I. Hæhres
TRAFIKKSKOLE AS
Tlf. 32 78 76 12 – Mob. 958 18 958
www.haerestrafikkskole.no
VI HAR LEDIG KAPASITET
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Fotballsesongen sparkes i gang
I skrivende stund er det vått og humpete på treningsfeltet og det ligger store hauger
med snø på Tangen. Men kunstgressbanen er grønn, og det har den vært i hele vinter.
Ganske utrolig, men banemannskapet har gjort en fantastisk jobb i hele vinter. Jobben har vært mer krevende enn vi på forhånd hadde drømt om, men viktig erfaring
er gjort, og endringer i forhold til drift av banen vil bli gjort foran neste vinter.
De fleste av lagene har trent jevnt og trutt gjennom hele vinteren. Aktiviteten er økende og flere og flere spillere dukker opp på trening. Det er bra. Akkurat nå har vi en
liten utfordring i forhold til banekapasitet. Kamper skal spilles, samtidig som lagene
ønsker å trene. Vi håper vårsola gjør jobben raskt og fjerner de siste rester av vinter.
For å klargjører treningsfeltet og ellers gjøre anlegget på Tangen i stand til vårsesongen, inviterer vi alle spillere med foreldre til Kick-off/Dugnad søndag 25 april. Det
skal rakes og ryddes, dessuten blir det utdeling av drakter til alle lag. Dette er en viktig, årlig dugnad, som vi er avhengig av at dere støtter opp om. Anlegget på Tangen
skal fremstå ryddig og pent.
Til vårens kamper, har vi meldt på totalt 17 lag. Det er flest lag i de yngste klassene,
men vi har lag på jentesiden fom 10 år tom 14 år, og guttesiden fom 8 år tom 15 år.
I tillegg har vi et nytt gutter juniorlag, et herrer seniorlag og et nytt herrer veteranlag.
Vi gleder oss stort til fotballkampene på Tangen, og ønsker dere alle sammen, lykke
til med sesongen!

J14 kretslag
To av våre jenter har i vinter
deltatt på Buskerud fotballkrets
sine treningssamlinger og kretslagskamper. Stine Fuhre Orsteen
og Marthe Skretteberg Stærkebye
spiller til daglig på Vikersund
J14.
De har deltatt på 4 treningssamlinger, 3 samlinger har vært

VIF-avisa
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Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41
www.bygdeposten.no
Vakttelefon 48 08 61 70

Vår støttespiller

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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avholdt på Årbogen, og en på Vikersund kunstgressbane. De har spilt 2 kamper, mot
Telemark i Telemarkshallen og mot Agder i Arendal.
Jentene er også tatt ut i troppen som skal ha trening 18 april på Årbogen og spille
kamp 24 april mot Vestfold i Tønsberg. Stine og Marthe synes det er veldig inspirerende og moro.
Torgun Stærkebye
Nestleder Vikersund Fotball

Diadora – Nygård Sport – VIF fotball
Vikersund Fotball har inngått en utstyrsavtale med Trygve Alm AS for levering
av Diadora utstyr fra og med januar 2010 til og med 31 desember 2014. Avtalen er
viktig for fotballgruppa, og vi håper våre medlemmer støtter opp og velger Diadora
ved kjøp av nytt fotballutstyr.
Nygård Sport i Åmot vil være vår lokale forhandler, og alle medlemmer i VIF
fotballgruppe får 20% på kjøp av Diadora utstyr. Utvalget er stort, og burde dekke
de flestes behov innenfor fotball. Det er fotball sko, leggskinn, baller, trenings tøy
med mer. Du kan se bilder av VIF fotballs nye spilledrakter og trenings tøy på vår
hjemmeside, www.vikersundfotball.no
I forbindelse med oppstart av ny fotballsesong, arrangerte vi Diadora klubbkveld
15 april på gamle klubbhus. Alle medlemmer var invitert til å se og evt bestille det
fotballutstyret de personlig har behov for. Denne kvelden var det 30% rabatt.
Trygve Alm AS og Nygård Sport var tilstedet og presenterte de nye produktene.
Årets 2 Norway Cup lag, Jenter14 og Gutter14, samt juniorlaget, var spesielt
invitert. Disse 3 lagene er valgt ut som årets representasjonslag.
Mange spillere var innom klubbhuset denne kvelden, og vi tror de fleste var fornøyd
og fikk bestilt det de hadde behov for.
Ønsker du å kjøpe utstyr, er det bare å reise ut til Nygård Sport i Åmot, de vil ha et
godt utvalg av Diadora utstyr på lager.
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VIF fest
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• Tekst og bilder: John Arne Wendelborg

Anabel og Analin Askerud underholdt med sang og musikk, bl.a. en egenkomponert sang.

Fredag 16.04 avholdt VIF fest på klubbhuset i Vikersund. Det ble servert god mat
og godt drikke, underholdningen var flott og sist, men ikke minst, ble det delt ut
hederstegn og æresmedlemskap til trofaste slitere gjennom mange år.
Leder Olav Berg var vert og sammen med festkomiteen hadde han lagt en flott
ramme rundt arrangementet. De fremmøtte fikk servert kyllinggryte med ris fra
Tyrifjord hotel før kaffe med Geir Magnus Svaes spesiallagde marsipankake.

VIF-avisa
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Hederstegn ble tildelt f.v. Tove Jelstad, Jørn Hermansen, Aud Heier, Albert Kr. Hæhre og Gro
Rundbråten. Foran sitter VIFs nye æresmedlem Randi Nilsen.
Bjørn Ivar Bye og Bård Sprakehaug var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Sang og musikk sto Anabel og Analin Askerud for. De fremførte bl.a. en egenkomponert sang.
Utpå kvelden ble det overrakt hederstegn og æresmedlemskap. Hederstegn ble tildelt
Bjørn Ivar Bye, Aud Heier, Albert Kr. Hæhre, Tove Jelstad, Jørn Hermansen, Gro
Rundbråten og Bård Sprakehaug. Randi Nilsen ble æresmedlem. Stemningen var
upåklagelig til langt uti de små timer.”
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Finn frem danseskoa …
25. juni og 16. juli blir det tradisjonelle dansefester på Tyrifjord hotell.
VIF fotball har inngått avtale med hotellet om å arrangere to dansefester i sommer.
Den årelange tradisjonen er ikke bare et flott
sosialt tiltak i nærmiljøet, men fra publikum
i hele Midtfylket har det vært spørsmål om
når de kan få svingt seg til glade rytmer ved
Tyrifjordens bredd.
Fotballgruppa har, i samarbeid med hotellets
vertskap Laila og George Thomassen, lang
erfaring i å arrangere slike evenementer.
Det blir drivende god dansemusikk i duoformat av Impact på begge festene.
De er kjent for å spille klassikere inne rock, pop, country, roots, irsk, blues,
funk og rock’n’roll. Det rykker skikkelig i danse-foten med et slikt radarpar bak
instrumenter og mikrofoner. Det er som vanlig smart å være tidlig ute, dørene
stenges kl. 22.00 – dvs ingen slipper inn etter dette klokke-slett.
Det serveres à la carte frem
til kl. 21.30 så hvorfor
ikke begynne kvelden ved
å la hotellets fremragende
kjøkken tilberede en utsøkt
middag før dere går ut i
sommeren for å danse inn i
de små timer.
Kom til Tyrifjord hotell
og feire midtsommer med
fotballgruppa og dens
erfarne stab den 25. juni
og likeså dans dere inn i
sommernatta i feriemodus
den 16. juli.

Alpin- og snowboardklubb
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Tilbakeblikk på sesongen
til Vikersund Alpin – og snowboardklubb
Nå er sesongen over for oss,
men vi ser tilbake på en helt
fantastisk sesong. Dette takket være en stålende vinter.
Noen helt fantastiske foreldre/besteforeldre og andre
som har hatt tid og lyst til
å hjulpet oss med å holde
hjulene i gang i alpinbakken.
Det har blitt lagt ned 4519
dugnadstimer før sesongstart.
Ca 1000 timer i fra sesongstart til sesongslutt.
Vinteren har blitt fylt med
tre Telenor renn, her har det
vært mellom 40-50 påmeldte
til hvert renn. De påmeldte
har hatt et alderssprik fra 4 til
de over 40, dette gjør ting litt
ekstra moro. Klarer ”poden”
og slå mamma eller pappa i
løypa?
Ski or Die, ble avviklet
20. mars. Dette ble en meget
vellykket dag takket være en
helt utrolig gjeng med flotte ungdommer, som har jobbet mange timer og dager for
at denne dagen kunne arrangeres.
All idrett med 3 torsdager der alpint var i fokus. Her møtte det opp en stor gjeng alle
tre kveldene, og tilbakemeldingene som har kommet viser jo at det er mange nye
talenter på vei oppover.
Lørdag 24.03 var det Dugnads rock i kulturhuset. Denne kvelden er også enda et
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bevis på all den gode hjelp å støtte vi har fått fra lokalbefolkningen denne vinteren.
Takk til alle som har bidratt.
I skrivende stund er vi i tenke boksen, tør vi/ orker vi en sesong til? Vi har sett og
merket at kombinasjonen full jobb og ansvaret for driften av et alpinanlegg krever
utrolig mye pågangsmot og av familiemedlemmer som har en god porsjon tålmodighet. Vi kan alle med hånden på hjertet si at hjemme har vi ikke vært mye, så
takk til alle dere som har holdt ut med oss denne vinteren.
Er det noen som sitter der ute og vet at med seg selv at jeg kan bidra med noe i alpinanlegget til vinteren igjen? Da er det bare å sende en mail til marga-kr@online.no.
Ønsker dere alle en flott og sportslig sommer.
Mvh
Styret
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Alpin- og snowboardklubb

Friidrettens dag – Ski or die og Nedre-opprykk
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Historiske tilbakeblikk 2
Vi fortsetter her det historiske tilbakeblikket på idrettsforeningens
hopphistorie frem mot prøve-VM 2011 og VM 2012. Kilden er som
sist jubileumsboka ”Vikersund Idrettsforening 1894-1994”.
På nytt igjen
Egil Lærum og Olaf Haavik var de eneste av Vikersunds gode hoppere fra før krigen
som var særlig aktive da idretten ble tatt opp igjen i 1946. Junioren Arvid Skogheim
utmerket seg i mange renn og ble kretsmester for junior i 1946 og deltok også i
Holmenkollen. Olaf Haavik avsluttet en flott hoppkarriere med 10. premie i Vikersundbakken i 1947. Egil Lærum ble en gjenganger på premielistene fra Holmenkollen og norgesmesterskapene i de første årene etter krigen. Han vant også Damenes
pokal i Holmenkollen i 1947. På det lokale plan ble han kretsmester i kombinert og
spesielt hopp fire ganger. Hans innsats som skiløper var sterkt medvirkende til at han
ble tildelt Egebergs Ærespris i 1950. Dessverre ble Lærum syk og døde i 1954, bare
33 år gammel.

Vik
Vikersund
d hhopprekrutter
k tt bl
ble presentert
t t i SSportsmannen
t
i 1949
1949.
Fra venstre: Lars Simensrud, Rolf Weggersen, Jon Tolpinrud og Nils Henning Grøtterud.
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Per Oskar Krona.
104 m i Renabakken i 1969 og først
i VIF over 100 m.

Selv om ingen nådde tetskiktet i landets skisport, fikk Vikersund mange unge
hoppere som hevdet seg i distriktsrenn og kretsrenn. I 1949 ble Rolf Weggersen
kretsmester i hopp junior, og Nils Henning Grøtterud gjentok bedriften i 1952.
Men Vikersund hadde en god bredde med skihoppere omkring 1950. Hjalmar og Jon
Tolpinrud, Lars Simensrud, Kjell Langerud, Magne Bjølgerud, Lars Seegård og
Cato Solvang ble alle premiert i kretsmesterskapene og deltok i Vikersundbakken.
Cato Solvang satte for øvrig ”klubbrekord” i Vikersundbakken med sitt hopp på
90,5 meter i 1951 og er den siste fra Vikersund IF som var premiert i bakken
(i 1954) før Ole Gunnar Fidjestøl kom til Vikersund i 1987.
Etter at Nils Henning Grøtterud ble kretsmester i hopp junior i 1952, skulle det gå
hele 12 år før noen fra foreningen kunne smykke seg med en slik tittel. I 1960-årene
ble det arbeidet bra med rekruttering innen hoppsporten i Vikersund, og i 1963
ble Thorleif Magne kretsmester i hopp junior og gjentok bedriften året etter.
Per Oskar Krona fulgte opp med samme bedrift i 1966 og 1967. Per Oskar Krona ble
også kretsmester i hopp senior i 1975 og 1976 og ble også premiert i norgesmesterskapet i junior med 5. premie i 1968 og 6. premie i 1969. Resultater fra det gode rekrutteringsarbeidet på denne tida viste seg også ved at foreningen fikk to vinnere av
hovedrennet for yngre. Her vant Bjørn Spone 15-årsklassen i 1970 og Vidar Hovde
samme klasse 1971. Dessverre døde Vidar Hovde året etter ved en ulykke,
og et sjeldent hopptalent gikk tapt. I 1971 ble Endre Larsen kretsmester i junior.
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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

SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Årsmøte i VIF
VIF avholdt årsmøte på VIF-huset 23. mars 2010. Sakslista fulgte sedvanlig
program med leder Olav Berg som ordstyrer og sekretær Laila Thomassen som
protokollfører. Møtet gikk sin gang frem mot valget som var det siste punktet på
agendaen. Valgkomiteen hadde jobbet godt og hadde hele kabalen klar på forhånd.
VIFs tillitsvalgte for 2010–2011 er: Arbeidsutvalget: leder Olav Berg, nestleder
Einar Sandberg, sekretær Laila Thomassen, kasser Marit Follestad Tandberg, styremedlem Stig Hamstad, 1. varamedlem Mette Madsen, 2. varamedlem Åsmund Jahr
og 3. varamedlem Torunn Kvebæk. Det øvrige hovedstyret ser slik ut:
husstyrets leder Marianne Drolsum, leder av representskapet Jorunn Flattum,
leder av alpingruppa Margaret H. Krogstad, leder av hoppgruppa Halvor Hartz,
leder av Club 219 Magne Grimsrud, leder av langrennsgruppa Svein Jelstad,
fungerende leder av håndballgruppa Svein Grøterud, leder av fotballgruppa Jan
Henning Kleiv, leder av idrettsskolen Jan Erik Bondø og redaktør av VIF-avisa
John Arne Wendelborg.

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, kaffe-kanner og diverse kjeler mm.
✜ Eget kjølerom.
Utleiepriser:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr. 350,-

Nyopp-pusset kjøkken i januar 2010!

Teltet (9 x 12 m)
Lisbet Skredsvig - tlf. 906 15 183

Utleie:

Utleie:

Hoppsenteret

Ragne-Livi Kind Olsen - tlf. 32 78 54 15
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Klipp fra hoppgruppa
Travel sesong i Vikersund Hoppsenter
Åpningsrenn HS 117 BUFF NC
Det hele skulle startet med BUFF Norges Cup-renn i HS117 21. til 22. november.
Rennene skulle være årets sesongåpning for den norske eliten, samt rekrutteringstiltak med innendørs plastbakke i Flying Team Hallen. Det var dessverre med tungt
hjerte at vi måtte avlyse det hele da værgudene ikke var med oss og kuldegradene
uteble slik at snøproduksjonen ikke var mulig. Men vi håper at kuldegradene er med
oss neste sesong for et lignende arrangement.
Continental-cuprenn i HS117
Helgen 11. - 13. desember var det igjen duket for Continental-renn (World Cup-B)
for både gutter og jenter i HS117. Flere WC-deltagere var på listen og av lokale
deltakere var Sigurd Pettersen fra Rollag og Thomas Lobben fra Moingen. Dessverre
gikk det ikke så bra her.
På kvinnesiden stilte det hele 46 deltagere fra 12 nasjoner og der i blant var det 3
fra arrangørklubben Vikersund IF, Silje Sprakehaug, Mari Backe og Line Jahr. Line
hadde tidligere i uken hoppet 2 renn i Rovaniemi og gjort det meget bra. En sterk
3. plass var resultatet derfra, og da Anette Sagen gikk hen og vant rennet, ble det 2
norske jenter på pallen. Dette lovet bra for rennet i Vikersund. Her ble det sterkere
konkurranse, men totalt gjorde de norske jentene en bra innsats. Daniella Irascho
satte hele 3 bakkerekorder og ble tilslutt stående igjen med 122 meter. I det første
rennet ble Anette nr. 3 og Line nr. 7 etter å ha ligget på 2. plass etter 1. omgang. I det
andre rennet ble Anette nr. 2 og Line nr. 5. Silje og Mari ble nr. 29 og 39.
NM Kombinert
22. januar ble det arrangert norgesmesterskap i kombinert hopp i HS117, hvor langrennet ble arrangert i Stokke. Her var det ingen lokale deltagere.
Telenorkarusell – Ragnar Weggersen Cup
I småbakkene ble arrangert 3 renn i Telenorkarusellen – 19.1 – 9.2
og med innlagt klubbmesteskap 2.3. Hele 17 løpere fra Vikerund
IF deltok: Sivert Henriksen, Aleksander Sundet, Jørgen Nyhus,
Sondre Strømeng, Arnfred Fidjestøl, Jaran Haugen, Sondre
Haraldseth, Emma Håre, Stian Moviken, Steffen Moviken, Nicolai
Hals, Anders Håre, Ola Løvdal, Emil Eleffsen, Tobias Østenengen, Marcus Fjellberg
og Kjetil Nilsen.

Hopp

Ola Løvdal.
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Arnfred Fidjestøl.

Vikersund Hoppfestival
14. februar ble det arrangert hoppfestival i
småbakkene. Igjen hadde hoppgruppa samlet hele 144 store og små løpere til denne
hoppfestivalen.
Nytt av året var at rennkontor og premieseremonier ble holdt inne i Glasshallen
hvor det hele dagen var et yrende liv.
Mange lokale deltagere fra Vikersund IF
var med. Sondre Strømeng, Arnfred Fidjestøl, Jaran Haugen, Sondre Haraldseth,
Emma Håre, Nicolai Hals, Anders Håre,
Ola Løvdal, Sivert Strømeng og Jakob
Flatland.
Tor Håkon med flagg.
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Jaran Haugen.

Jacob Flatland.

Sondre Strømeng.

Kjetil Nilsen deltok i K25 i kl. 12 år og ble
nr. 3.
I K45 i kl. 13 år tok Cato Mathisen en
meget sterk 2. plass etter hopp på 40 og
36,5 m.
NM for veteraner
5. og 6. mars ble det arrangert NM for 80
påmeldte veteraner i K25, K45 og K65.
Her var det stor deltagelse og bankett og
premieutdeling i Glasshallen.
Vår eneste lokale deltager Øystein Fidjestøl, var så sporty og deltok etter mange
års fravær som aktiv skihopper. Han tok

Cato Mathiesen.

Hopp
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en sterk 2. plass i klassen 46–50 år etter to hopp på 40 meter. Øystein
deltok også i K65 og ble der nr. 5 etter hopp på 55 og 60 m.
NM Normalbakke Vikersund – sølv til Line
Lørdag 27. mars ble det arrangert NM i hopp normalbakke i HS117.
Line Jahr sørget for sølvmedalje til Vikersund Idrettsforening på hjemmebane. Line er oppvokst et par
steinkast fra Vikersund Hoppsenter så her kan vi bokstavelig talt snakke om hjemmeseier. Anette Sagen vant
med Helena O. Smeby på 3. plass. Silje Sprakehaug, Vikersund IF, tok en flott 5. plass, og Mari Backe, Vikersund
IF, ble nr. 9. I herreklassen ble det seier til Bjørn Einar
Romøren foran Anders Bardal. Anders Jacobsen ble beste
lokale med 4. plass.

Andre resultater fra våre aktive skihoppere
Line Jahr hjemmebane.

Line helt i toppen i årets COC for kvinner
Line Jahr har i over 10 år vært med og konkurrert internasjonalt for Vikersund IF og har hele denne tiden vært
tilsluttet det norske kvinnelandslaget. Denne sesongen
har vært en av hennes beste og hun lå lenge totalt på 4.
plass. Tilslutt endte hun på 7. plass etter ikke å ha i bli
tatt ut til 2 av de siste rennene.
Totalt har Line deltatt i over 140 internasjonale renn
gjennom årene, derav 137 blant de 30 beste, 90 av
disse har hun vært inne blant de 10 beste, og hun har 18
internasjonale pallplasseringer derav 3 seire. Hun har
for øvrig også 5 NM-titler på plast.
I 2009 ble det arrangert det første VM hvor Line ble nr. Line i svevet.
9 og Vikersund IF har ikke på over 20 har deltagere i
VM for nordiske grener.
I 2000 var det Tor Håkon Standnes som var trener for det norske kvinnelandslaget.
Deretter tok Frank H. Johansen over og var med i 4 år. I 2005 tok Kjell Ivar
Magnussen over og Frode Håre ble engasjert i 2008 og har vært trener de siste 3
årene.
Nå er det lyst ut etter ny trener for jentelandslaget og det store målet for kommende
sesong er VM i Oslo.
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VM for juniorer i Hinterzarten
Vikersundhopperen Silje Sprakehaug ble nr. 30 i VM
for juniorer i Hinterzarten i Tyskland. Silje hoppet 82
og 74 meter. Best av de norske ble Gyda Enger som
ble nr. 14 etter hopp på 93,5 og 94,5 m.
Jan vant NM for juniorer på Stryn
Jan Fuhre fra Vikersund IF ble juniornorgesmester i K90 på Stryn 6.3. Han vant foran
Robert Johansson og Sigmund Hagehaugen. Andrehoppet er det beste jeg har hatt under
junior-NM sier Jan til Vikersund.no. Jeg var
heldig med forholdene i første omgang, men
er fornøyd med et så godt hopp i andre når alle
hadde like forhold, sier en stolt Fuhre. Med
102 m var han den eneste over 100 m i første
Jan Fuhre til topps i NM for juniorer. omgang.
Silje Sprakehaug.

NM damer i Botne.

Mari Bache.

NM-sølv til Line i Botne 12.3
Det ble gull til Anette Sagen som vant
foran sølvvinner Line Jahr og bronsen
gikk til Gyda Enger. Silje Sprakehaug
var kun 2,2 poeng fra medalje og ble
nr. 4. Deretter fulgte Maren Lundby og
Mari Backe ble nr. 6.

Jan med NM-bronse i storbakken for juniorer
Jan Fuhre ble nr. 3 og bronsevinner i NM stor bakke
i Granåsen. Vant gjorde Anders Fannemel fra Hornindal
foran Robert Johansson fra Søre ÅL. Jan deltok også i
NM for elite 19.1 og ble nr. 29 etter hopp på 123 og
112 meter.

Jan Fuhre.

BUFF Norgescup – 2. og 3. plass til Vikersund
I årets Norgescup gjorde de kvinnelige Vikersundhopperne det meget bra. Line Jahr ble nr. 2 og
Silje Sprakehaug nr. 3 – vant gjorde Helena O. Smeby.
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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 mobilen

* på internett
* på spilleterminalene

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