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Innhold:
Fotball
Håndball
Hopp
Tilbakeblikk
Alpin- og
snowboard
Langrenn
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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
Det er stor interesse for utbyggingen av hoppbakken i Heggen-åsen. 17. oktober blir det arrangert
åpen dag. Da kan alle få se på anlegget og høre på
de videre planene.
Det er et kappløp med tiden, men det går etter
fremdriftsplanen og jeg er sikker på vi kommer i
mål slik at bakken står klar til hopprennet i februar.
Forberedelsene til rennet er godt i gang, her jobbes
det i de enkelte komiteer for å få et vellykket renn.
Vi er også avhengig av å få et økonomisk vellykket
renn, slik at vi kan tilføre lag, foreninger og anlegget midler.
Her har alle et ansvar for å øke inntektene og holde kostnadene på et nøktert
nivå. Jeg håper mange viser den gode dugadsånden som er i Vikersund, og
melder seg som frivillig. I løpet av høsten vil det bli mulig å melde seg på via
frivillighetsportalen som blir lagt ut på www.vikersund.no
Vi har også fått tilbud om å kjøpe alpinbakken. Her jobbes det med å se på
muligheten til overtagelse. Når en ser på fakta for siste sesong, viser det seg at
det er ca 72000 turer i heisen, 83 driftsdager og 173 sesongkort, ca 100
besøkende i snitt. Vi kan ikke legge ned dette tilbudet til bygdas ungdom.
Vi er avhengige av å ha med oss flere støttespillere, både det lokale næringsliv,
kommune og bygdas befolkning om vi skal få dette til. Den endelige
avgjørelsen må tas på et ekstaordinært årsmøte i løpet av høsten.
Jeg har lyst til å gratulere Guro Rundbråten med VM-gull i håndball. Det
viser seg at med målrettet og hard arbeid, kommer mulighetene. Det er mange
faktorer som spiller inn for å lykkes. En viktig faktor er foreldrene. Støtt opp!
Møt opp på kamper! Det er viktig.
For å holde seg oppdatert på hva som foregår i VIF, følg med på nettsidene.
På www.vikersundif.no er det linker til hver enkelt gruppe.
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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Espen og Lasse gir instrukser før kamp på Moingen Cup 2010.

Noen ord fra Gutter 2000
ved lagleder:
Gutter 2000 fikk nye trenere våren 2010, frem til da var det pappaene George, Jan
Erik og Steinar som hadde gjort jobben som trenere og lagledere, men nå var juniorspillerne Espen Schou og Lasse Tangen villige til å ta på seg trenerjobben. Espen og
Lasse er bare 17 og 18 år, men har et voksent forhold til ansvar! De stiller opp i all
slags vær på alle treninger og kamper, og er verdens beste forbilder for gutta våre!
TUSEN TAKK FOR JOBBEN DERE GJØR, BEGGE TO! Laget hadde ikke trent
fotball hele vinteren, og var noe rustne, og resultatene i de første kampene i vår ble
deretter. Det ble tap etter tap, men før sommerferien snudde det, og det ble store
seire til Vikersund! Men spillerne henger aldri med hodet over tap, fotball sammen med gode kompiser er moro uansett! Gleder meg til høstens kamper, og håper
mange foreldre er seg sitt ansvar bevisst som engasjert heiagjeng!
Gunhild Strand,
stolt lagleder :-)

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!
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1. rekke fra venstre: Jørn Didrik Hansen, Richardt Jacobson, Enes Krcic, Enis Zekaj,
Armend Iballi, Gunnar Dokken, Are Drolsum.
2. rekke fra venstre;: Andreas Brandtenborg(trener) Stian Wahl Moen, Elvis Zekaj,
Geir Magnus Svae, Håvard Brandtenborg. Ole Fidjestøl, Fitim Dobraj, Ronny Jevne,
Marius Tøien, Ola Bjølgerud.
Ikke til stede: Ivar Bye, Christoffer Berg, Eirik Jelstad, Farhan Ali Warshame og Ola Niemann.

Vikersund fotball, seniorlaget 2010
Selvfølgelig må Vikersund ha et seniorlag. Vi har et kjempefint anlegg og det skulle
bare mangle. Vi startet et nytt lag for to år siden, og nå har vi fått med mange ivrige
spillere. De aller fleste er fra Vikersund, men vi har noen fra Geithus og én spiller
fra Steinberg. Vi ligger for tiden øverst på tabellen og har veldig lyst til å rykke opp.
Laget består av en fin blanding unge samt litt mer rutinerte spillere. Tyristubben er
vår argeste motstander i serien, og bortekampen mot dem blir helt avgjørende for
opprykk.
Ivar Bye har vært trener for laget hele tiden, men har fått hjelp av Andreas
Brandtenborg denne sesongen. Gunnar Dokken har også hjulpet til ved flere
anledninger. Trenerne legger vekt på en positiv og kameratslig tone spillerne og
trenerne i mellom. Laget har fått nye drakter og windbreakere i år. Dette er en
kjempefin gjeng med gutter som trives i sammen.
Kom å se på kamp da vel…
Lagledere: Inger og Odd Brandtenborg.

VIF-avisa
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NC lagbilde Jenter 96-97
Bak fra v: Kjell (trener), Camilla A,
Pia, Torgun (lagleder), Jonette, Maren
B og Sveinung (trener).
Midten fra v: Christine, Sunniva, Maren
F, Stine R, Mari, Siri, Camilla G og
Marthe.
Foran fra v: Emilie, Stine O, Magdalena, Linn Therese og Hanna.

Vi hilser før kamp på motstander Høvik.

Dugnadsgjengens Oslo-eventyr
I tre år har Vikersunds jenter født 1996-97 jobbet iherdig dugnad
for å muliggjøre et Norway Cup-eventyr. Husvask, kjøring av
VIF-avis, maling av VIF-huset og en lang rekke vareopptellinger.
Det ligger mange, svette dugnadstimer bak sommerens deltakelse
i Oslo. Men det har virkelig vært verdt det.
Endelig var det vår tur til å delta i Norway Cup. Vi gledet oss stort, og reiste med
en tropp på 17 spillere, to trenere og 4 ledere. Jentene ble innkvarter på Abildsø
skole, bare noen små kilometer fra hjertet av Norway Cup på Ekebergsletta. Det
gjorde oppholdet ekstra minneverdig.
Det er et yrende liv på Ekebergsletta, mye å se på og mye å ta del i. Lørdag kveld
fikk vi oppleve et flott åpningsshow med kjente artister, stemningen var nå stor
blant jentene.

www.vikersundfotball.no

Stine Roness scorer i
kampen mot Høvik.
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Søndag ettermiddag spilte vi vår første kamp i gruppespillet. Motstander var Høvik IL, som vi ikke kjente noe til,
men det er jo noe av det som gjør cup så spennende. Det
viste seg at Høvik var veldig gode, og Vikersund måtte
tåle 1-4 tap i denne kampen.
Mandag spilte vi vår andre kamp, motstander var Solid 1
fra Hordaland. Nå gikk det bedre, vi klarte uavgjort 1-1.
Kjempebra av Vikersund, og innsatsen feiret spillere,
ledere og foreldre mandag kveld på Peppes Pizza , Aker
Brygge.
Fremgangen fortsatte, og i tredje kamp ble det seier 2-1
over Øystre Slidre.
Etter tre kamper i gruppespillet hadde vi tatt 4 poeng.
Dette kvalifiserte oss til B-sluttspill som skulle starte torsdag. Det var kun målforskjell som skilte oss fra å gå til
A-sluttspillet.

Lunsj i Ekeberghallen. Fra v. Marthe, Stine, Maren, Sunniva, Jonette, Camilla G, Linn
Therese, Pia og Camilla A.

Onsdag hadde vi fri, og dagen ble benyttet til en tur ned til Oslo sentrum med bla
bading på Frognerbadet. For Norway Cup handler ikke bare om fotball, men også
om det å ha det gøy og trivelig sammen.
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Eventyret er over, Sunniva, Marthe og Camilla.

Torsdag morgen var vi klare for 8-delsfinale mot Solid 2 på Rustadfeltet. Det ble en
utrolig jevn og spennende kamp, men dessverre tapte vi 0-1. Vikersund jentene
var skuffet der og da, forståelig nok, men innsatsen i årets Norway Cup kan dere
være veldig stolte av! Norway Cup var nå ubønnhørlig over, men ekstra hyggelig
var det at dommeren kom bort til oss etter kampen og ga laget en attest vi kan
være meget stolte av. Det er noe vi skal bygge videre på, og kanskje, …dukker vi
opp på Ekebergsletta igjen, om et år eller to.

Dette var rett og slett en super uke med jentelaget. Jentene var veldig fornøyde og
hadde det kjempegøy sammen. Minnene er mange, fra skolen på Abildsø, livet på
Ekebergsletta, kampene, Frognerbadet og ikke minst ”bråkebussen”.
En stor takk til alle som muliggjorde turen, positive foreldre og sponsorer. Og
tusen takk til alle som var med til Norway cup, spillere, ledere, foreldre og supportere!
Torgun S.
lagleder

www.vikersundfotball.no
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Åssidencup
Lag G98
• 3 kamper
• Første var tap, andre var uavgjort
og tredje ble seier
• God innsats fra alle spillere

Niklas (keeper), Kim Fredrik, Petter og Kjetil.

Erik Tage, Kim Fredrik, Sivert. Trenere Pål og Trond.

Trond og Pål Niklas.

F.v.: Kjetil, Benjamin, Niklas, Kim Fredrik, Sivert, Erik, Håkon, Tage, Daniel og Petter.

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!

www.vikersund.no
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Prøve-VM 2011
11.–13. februar 2011 kan vi igjen ønske verdens beste hoppere og vårt trofaste
publikum velkommen til World Cup skiflyging i verdens største hoppbakke.
Hele den hoppinteresserte verden følger utbyggingsplanene med argusøyne,
og spørsmålet alle stiller seg er hvor langt går det ann å hoppe i nye
Vikersundbakken ? Svaret får vi i forhåpentligvis i februar. At bakken er stor nok
for verdensrekord er det ingen tvil om, nybakken er 14–15 meter lenger enn Planica
var i 2005 når Romøren satte sin legendariske verdensrekord.
Allerede onsdag 9. februar vil bakken bli prøvehoppet for første gang, og spekulasjonene går høyt om hvem som får æren av å være først ut. Det vil ikke bli offentliggjort før vedkommende sklir seg ut på bommen.
Programmet for World Cup 2011 er enda ikke helt klart, og vil bli lagt ut på
www.vikersund.no siden så fort alle klokkeslett er på plass.
Billetter vil senere i høst bli lagt ut på billettservice.no
Som vanlig ved store arrangementer i Vikersund Hoppsenter blir det også denne
gangen "rock and roll" med masse underholdning og musikk i både bakken, hallen
og publikumsteltet. Vi vil ønske alle hjertlig velkommen til store skiflygingsdager i
verdens største og mest moderne skiflygingsbakke i februar 2011.
Foreløpig program for Prøve-VM 2011:
Onsdag 9. februar:
Torsdag 10. februar:
Fredag 11. februar:

Lørdag 12. februar:

Søndag 13. februar:

12.00 Første hopp i verdens største bakke,
testhopping utover ettermiddagen.
12.00 Testhopping
16.00 Offisiell trening, to omganger
12.00 Testhopping
14.00 Offisiell trening, to omganger
16.00 Kvalifisering, en omgang
12.00 Testhopping
14.00 Prøveomgang
16.00 World Cup, to omganger individuelt
10.00 Testhopping
12.00 Prøveomgang
13.45 Worl Cup, to omganger individuelt
Kilde: www.vikersund.no

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

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

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

www.vikersund.no
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Plast NM i Marikollen
Ifjor ble Tom Hilde og Line Jahr plastmestere
– Hilde gjentok bedriften mens Sagen slo Jahr.
I klasse kvinner elite var det jevnt mellom
Anette Sagen og Line Jahr etter 1. omgang –
kun 1 poeng skilte dem. I 2. omgang ble Anette
3 meter lenger enn Line og vant med 6 poeng.
Gyda Enger hadde derimot det lengste hoppet
på 98 meter, hele 5 meter lenger enn Sagen, men
måtte dessverre overende og stod over finalen.
Nr. 3 ble Silje Sprakehaug med Maren Lundby
på 4. plass.
Åpen skiflyvningskro under
anleggsarbeidet
De som ønsker å følge byggearbeidene i Vikersund Hoppsenter, kan følge arbeidet gjennom
panoramaglassene i Skiflyvningskroa. Her blir
det servert kaffe, mineralvann, vafler m.m. Store
deler av Hoppsenteret er stengt for publikum i
anleggsperioden, og foruten skiflyvningskroa vil
den store parkeringsplassen på utsiden av kroa
være åpen.
Åpningstider:
Hverdager kl. 10.30–16.30
Lørdag
kl. 11.00–15.00
Søndag
kl. 12.00–15.00

Tilløpet sprøytet med betong
Tilløpet er nå ferdig finplanert nesten ned til hoppet, og øverste delen ble forrige uke
sprøytet med betong.
Når man er ferdig helt til hoppet starter arbeidet med å feste stålelementene i tilløpet.
I kulområdet jobbes det nå både med bulldosere og gravemaskiner for å få vekk de
store mengdene med sprengstein. En god del blir dyttet utfor unnarennet med bulder
og brak.
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Det arbeides godt i gruppene
Forberedelsene til World Cup 2011 og VM 2012
er godt i gang, og søndag var deler av pressegruppa samlet i hoppsenteret.
Pressegruppas jobb er å sørge for at norsk
og internasjonal presse, radio og TV har best
mulig arbeidsforhold under rennene. I tillegg
har gruppa ansvaret for informasjon og PR før,
Deler av pressegruppa.
under og etter rennene. En viktig bit av dette
arbeidet er vår egen webside og sosiale medier
som Facebook og Twitter. Frem mot VM skal det også lages en helt ny VM-webside.
PR og informasjonsarbeidet har allerede pågått i flere måneder, og de videre strategiene er allerede lagt. Det er et stort apparat som skal være på plass når mer enn
100 journalister/fotografer og 160 fjernsynsmedarbeidere har hoppsenteret som
arbeidsplass en hektisk uke i februar.
Pressegruppas "harde kjerne" består av 22 positive og dyktige folk, men vil i fra uka
før rennet telle rundt 60 personer.
Følg utbyggingen i Vikersundbakken direkte
Nå kan du bli med på rundtur i hoppsenteret direkte til din
data. Et nytt bevegelig videokamera gjør at du kan følge
med hele utbyggingen fra minutt til minutt. Kameraet følger en ferdigprogrammert rundløype gjennom hoppsenteret
slik at seerne får med seg de fleste stedene det bygges i
anlegget. En rundtur tar et par minutter og zoomer blant annet inn på toppen av den nye monsterbakken, sletteområdet,
hallen og normalbakken.
Mange nysgjerrige
- Vi håper mange vil ta turen innom vikersund.no for å følge med på byggearbeidet.
Det er mange som er nysgjerrige på hva som skjer, men som ikke har muligheten
til å ta turen innom Vikersundbakken regelmessig. Dette merker vi blant annet på
våre Facebook-sider, hvor mange venter spent på hva som skjer i bakken fra dag til
dag. Det nye kameraet vil være et strålende tilbud alle engasjerte Vikersundfans, sier
pressesjef Tore Fossen.
- Kameraet har begrensinger i hvor mange som kan være inne og se til en hver tid, så
hvis man ikke kommer inn ved første forsøk må man prøve igjen litt senere. For å bli
med på rundturen trenger man et passord som man finner på vikersund.no, forteller
Fossen som oppfordrer folk til å logge seg ut så snart de er ferdige med å kikke slik
at nye besøkende kan slippe til.

www.vikersund.no
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Kamera nummer to
Området har blitt skiltet slik at besøkende nå er klar over at de blir filmet og streamet ut på nettet. Det er SpareBank 1 Modum som sammen med Krøderen Elektro
som har levert løsningen som for første gang direkte videobilder døgnet rundt fra
Vikersundbakken. Dette er det andre nettkameraet SpareBank 1 Modum har levert i
hoppsenteret på kort tid. Det forrige kameraet er fortsatt tilgjengelig, men viser kun
en vinkel mens det nye viser hele hoppsenteret.
Slik får du tilgang til kameraet!
Gå til www.vikersund.no og bruk linken øverst på siden til å logge deg på med
brukernavnet og passordet ”gjest”. Etter noen sekunder kommer du inn til kameraet
som tar deg med på en rundtur. Hvis det er fullt vil du ikke komme inn, og du må
prøve igjen litt senere.
Verdens største skisamling til Vikersund?
1700 par norskproduserte ski finnes i Kjetil Grasbekks utrolige skisamling, og ingen
av skiene er like.
I tillegg inneholder samlingen bindinger,
skistøvler, klær m.m. Faktisk er samlingen av
Rottefella bindinger større enn den produsenten
selv har.
Denne unike nasjonale kulturskatten har blitt
tilbudt skiflygingsmiljøet i Vikersund under
forutsetning av at egnede lokaler for utstilling av
den komplette samlingen kan skaffes.
Kjetil Grasbekk, som døde i fjor, brukte mer
enn 20 år av sitt liv på å komplettere samlingen. Grasbekks datter Åsne, forteller at faren
reiste land og strand rundt på leting etter ski og
utstyr. Auksjoner, loppemarkeder, skifabrikker og håndverkere ble besøkt av den dedikerte
samleren. Kjetils interesse gikk mye lenger enn
selve skiene, og materiellet han samlet inneholder en enorm kunnskapsbase om norsk skiproduksjon gjennom hele det forrige århundre.
Samlingen er i dag i skiforeningens hende, og
er lagret i et av deres lokaler i Oslo. Direktør på
skimuseet i Holmenkollen, Karin Berg, sier at
de i flere år har forsøkt å skaffe egnede lokaler
i tilknytning til skimuseet.

Karin Berg og Håvard Orsteen.

Bjørn Larsen har funnet ei Hovdeski
med stålkanter.
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Museumsdirektør Karin Berg ved
Skimuseet foran deler av "Rottefellasamlingen".

VIF-avisa
– Vi har arbeidet lenge med å skaffe lokaler som
er denne nasjonalskatten verdig, forteller Berg, –
men vi har desverre ikke lykkes.
Styreleder i Skiflyvning Vikersund A/S, Halvor
Hartz, sier at skisamlingen vil være et viktig
bidrag i planene om helårsdrift i hoppsenteret,
men mange brikker skal på plass før vi kan si
at Vikersund får et skimuseum. – For oss er
det ikke bare muligheten til å vise frem denne
fantastiske samlingen som er viktig, men også å
kunne hedre alle som har arbeidet i skiindustrien
både lokalt og nasjonalt, sier Hartz.
I disse dager arbeides det med å finansiere en
mulighetsstudie for prosjektet.
Museumsdirektør Karin Berg ved Skimuseet
foran deler av "Rottefellasamlingen".

Club 219 jubilerer
Lørdag 9. oktober blir det feiring av Club 219s
første 20 år. Styret har invitert medlemmer med
ledsager til stor 20 års feiring i Skiflyvningskroa, og her blir det koldtbord med godt drikke,
En del ski fra Landsem.
kaffe og levende musikk.
Medlemmene kan logge seg inn på Club 219s
egne sider for mer informasjon om den store festen, eller maile styret på club219@
vikersund.no
På toppen er det unggutta som regjerer
Joachim Stang og Ole Bjørn Bråthen har full kontroll når toppen av tilløpet blir bygd
Ole Bjørn har full kontroll på den store gravemaskinen som fordeler all steinen som
to kraftige dumpere frakter opp fra det nye kulområdet. Joachim pakker steinmassene med en
28 tonn tung veivals med kraftig innebygd vibrator. Når vibratoren er i gang kan man kjenne
bakken riste femti meter unna. De to gutta har
en luftig arbeidsplass med en fantastisk utsikt,
og trives godt med jobben tiltross for lange
arbeidsdager.
ÅPEN DAG i hoppsenteret 17. oktober
Joachim Stang (tv) og Ole Bjørn
Bråthen.
kl. 15.00–18.00. Velkommen!
kilde: www.vikersund.no

Håndball
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Guro – gulljenta vår
Håndballkarrieren skyter fart for
stortalentet Guro Rundbråten. Hun
har skrevet under 2-års kontrakt med
Trondheimsklubben Byåsen og gjør
allerede vei i vellinga med storspill
mellom stengene. Byåsen vant
åpningskampen mot Fredrikstad med
komfortable seks mål. Guro var en
vektig grunn til seieren.
Hun trådte tidlig sine håndballsko
Guro Rundbråten står støtt mellom stengene
i Vikersund idrettsforening med
både i Norge og utlandet.
både mor og søstre som ivrige
Bildet tatt av Torunn Bratvold.
rollemodeller. Guro fulgte de
aldersbestemte lagene oppover og
viste store ferdigheter for å stoppe ballen fra å havne i nota. Hun sier selv i intervjuet
med VIF-avisa at hun alltid har hatt gode trenere rundt seg, men uten talentet hun
besitter og en utrolig hengivenhet til sporten sin hadde hun aldri vært der hun er i
dag. Hun spilte på høyeste nivå i Vikersund, men etter hvert som utdanningen førte
henne ut av bygda gikk det for mye tid bort til transportetapper i stedet for effektiv
trening, så hun begynte i Mjøndalen da hun gikk på håndballinja ved Drammen
videregående skole. Da hun flyttet nordover til Trøndelag ble det først et år i Selbu
håndballklubb før hun i år skrev under en toårs-kontrakt for Byåsen.
Til daglig leser hun til Bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i
pedagogikk ved universitetet i Sør-Trøndelag, men håndballen tar mye tid. Trening
og kamper krever sitt og Guro har ikke problemer med å fylle tiden sin. Hun er
beviset på at innsatsvilje og målrettet trening gir resultater.
Som bakre skanse for topplaget Byåsen sikter
hun stadig mot nye mål, men hun har
vært med på mye allerede i sitt unge liv. Som
20-åring kan hun se tilbake på to gull-medaljer
i internasjonal håndball. Hun var med og tok
hjem gullmedaljen i Junior-EM i Ungarn i fjor
og i sommer ble det nok en gullmedalje da
Junior-landslaget vant VM i Sør-Korea. De slo

20

VIF-avisa

Gulljentene i Seoul.

Russland i finalen og seieren var overbevisende.
30–21 over en håndballnasjon med lange og
sterke tradisjoner er ikke å kimse av. Fjorårets
topp-plassering i EM kan måle seg med VMgullet siden verdens beste håndballnasjoner
kommer fra Europa, foruten Sør-Korea da. Det
var akkurat Sør-Korea som var laget
som slo Norge under VM i innledende runder,
men deretter bar det strake veien gjennom
mellomrunde og sluttspill til seierspallens
høyeste trinn for Guro og lag-venninnene.
Guro med medalje.

Guro har imidlertid ikke tid til å hvile på
laurbærene. Hun har en innholdsrik hverdag
i Midt-Norges hovedstad og allerede denne måneden bærer det av sted til 1.
samling med rekruttlandslaget i en turnering i Tsjekkia. Der møter hun, foruten
vertsnasjonen, Østerrike, og Spania. Guro har stor tro på nok en suksess mot
europeiske motstandere.

Håndball
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Med tanke på den hjemlige serien ser fremtiden
lys ut med slike spillere som Guro. Hun og
Byåsen satser på å være med helt der oppe i
kampen om topp-plasseringen. Guro mener at
Larvik nok er i en klasse for seg og at Byåsen
satser for fullt på å kapre andreplassen denne
sesongen. Det skal sies at Byåsen i år har mistet
noen rutinerte spillere, men de har fått flere unge
og fremadstormende ungdommer med i klubbens
kamp for suksess. Det lover godt for trønderne i
de kommende sesonger.
Guro mottok nylig
en påskjønnelse fra
Modum kommune for
sine flotte meritter.
Blomster, kommunens
krystallvase og
gavekort på 5.000
kroner ble satt pris på
av ei jente som har
beina godt plantet på
jorda og utviser en
formidabel ydmykhet
til sin idrett og sitt eget
talent.

Fortsett sånn, Guro!
av Red.
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VIF-avisa kan bare
stille seg i rekken
av gratulanter til
gullmedaljer og
storspill på høyt plan
både nasjonalt og
internasjonalt, samt
ønske lykke til de
kommende år.
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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!

Håndball

23

Vikersunds damelag
Da er sesongen akkurat kommet i gang, og 3. divisjonslaget spilte sin første
seriekamp fredag 10. september borte mot Strømm. Det ble en spennende kamp,
som endte tilslutt 21–21.
Vi er i år en fin gjeng av unge, gamle, ferske og rutinerte spillere. I år har vi i tillegg
til Odd Skogen fått med Espen Olausen i trenerteamet. Vi trener tirsdager og
torsdager i Modumhallen, så hvis noen har lyst til å snøre på seg håndballskoene er
det bare å møte opp.
Vi håper vi kommer til å se mange i hallen fremover.

Bak fra venstre: Linn Anita Djupvik, Tone Knive, Jenny Røste, Anja Holm Finsrud, Cecilie
Bjerring Ellingsen, Trude Arnesen og Odd Skogen.
Foran fra venstre: Kjersti Holm, Silje Overn, Trine Rundbråten, Janne Skredsvig og Anny
Stefferud.

VIF-avisa
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Kick off for jenter 9 år på Brunes
Da er håndballsesongen i gang igjen. Jenter 9
år hadde søndag 5. september kick off trening
på Brunes. Der hadde vi en litt annerledes
håndballtrening, der samarbeid var en veldig
viktig del av ”treningen”.
Nå gleder vi oss til å komme i gang igjen med
ball. Vi skal trene to ganger i uka, tirsdager trener
vi i Modumhallen, mens torsdager trener vi på
barneskolen i Vikersund. En gang i måneden skal
vi være med på aktivitetsturneringer.
Vi håper på å se både gamle og nye fjes i hallen i
høst.

Sanna, Tuva og Adine samarbeider
for å komme seg mellom
edderkoppnettet.

Eli Hellerud og Cecilie Bjerring Ellingsen
Litt
ostesmørbrød
måtte det bli…

Emilie, Victoria, Miriam og Thea.

Emilie, Victoria, Miriam og Thea.

Det hele ble avsluttet med en lakrissnor konkurranse.

Håndball

Atter et
loppemarkede er
i land
Det ble holdt i garasjene til NettBuss.
Som vanlig var det loppegeneralene
Bodil, Randi og Gro som var drivkraften
for at vi kom i land. Loppemarkedet er
den viktigste inntektskilden til gruppa.
De to loppemarkedene vi har hatt i år har
brakt inn over 110.000 kr netto i kassa.
Damene tok også på seg å tømme og vaske
et hus. For den jobben fikk vi kr. 20.000.+ endel lopper.
Vi har vanskelig for å få nok folk i
håndballgruppa til å stille opp den ene
dagen, og når det trengs innsamling av
lopper, skulle vi ønske at flere tok i et tak
slik at vi kunne videreføre denne inntekten.
For når de tre nestorene slutter, ser det ut
til at vi vil få problemer med å fortsette
med loppemarked.
Svein

Randi og Bodil står på for håndballen.
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Historiske tilbakeblikk 3
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”, samt
samtaler med Ole Eivind Fure.
Inn i vår tid
På mange måter kom Per Oskar Krona til å bli en link mellom den gamle
hoppkulturen i Vikersund og til hopperne vi kjenner i våre dager. Da han avsluttet
sin karriere med å bli kretsmester i 1976, var nye ungdommer på tur inn. Spesielt i
juniorklassene gikk mange kretsmesterskap til Vikersund. Torbjørn Jahr ble mester
tre år på rad fra 1976. Gunnar Storhaug og Mads Andreas Hartz fulgte opp med fem
strake seire i juniorklassen fra 1983. På den samme tida var det flere unge hoppere
som leverte bra prestasjoner i større og mindre renn. Her kan nevnes Aasmund Jahr,
brødrene Arnt Ivar og Runar Lund og Vidar Esperum.
Selve glansperioden for skihopping i Vikersund kom da Ole Gunnar Fidjestøl
flyttet til Vikersund i 1987. Omkring 1990 var Ole Gunnar Fidjestøl uten tvil
Norges jevneste og beste skihopper. Ole Gunnars suksesser skapte nytt hoppmiljø i
Vikersund og hans bravader vil vi komme grundig tilbake til i neste nummer.
Sjur Holseter fulgte opp med tre kretsmesterskap i junior på rad, og i 1987 ble han
premiert i NM for junior. I 1989 greide han å bli premiert i samtlige fire NM-renn i
både junior- og seniorklassene, og i tillegg fikk han sølvmedalje på Buskeruds lag i
NM i laghopping.
Tidlig på 1990-tallet har Vikersund hatt juniorer som har markert seg sterkt i norsk
hoppsport. Andreas Hartz vakte oppsikt med sine hopp i skiflyvningsbakkene.
Sturle Holseter utmerket seg også blant landets beste juniorhoppere, og i 1994 ble
han premiert i både stor og liten bakke i norgesmesterskapene.
Andreas Hartz og Sturle Holseter lærte seg også den nye V-stilen og var uten tvil
forbilder for en stor stab av guttehoppere som viste lovende takter.
Det er også hevet over tvil at det nye hoppsenteret, med skibakker i alle størrelser,
ga de beste muligheter for de unge skihopperne.
Hittil (1994, red. anmerk.) har tre av Vikersund IFs egne medlemmer hoppet
skiflyvning. Ole Gunnar Fidjestøl ble verdensmester i denne kanskje mest krevende
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Mange av de yngre hopperne. Det er fra venstre: Knut Tore
Nes, Åke André Storløs Olsen, Torger Skretteberg, Runar
Halonen, Sturle Holseter, Andreas Hartz, Per Arne Nes og
Hans Kristian Glesne.

S
Sturle
Holseter med flott V-stil
og fin premie i NM.

av alle idretter. Sjur Holseters største bragd var da han som aller første løper satte
utfor den nyombygde skiflyvningsbakken i Vikersund i 1990 og landet fjellstøtt på
121 meter. Sjur nådde i et senere renn 147 meter før han ofret seg for studiene.
Unggutten Andreas Hartz gikk seriøst til verks som 17-åring. Han reiste rett og slett
til Østerrike for å lære skihopping og kvitterte med er kjempehopp på 185 meter som
prøvehopper i verdens største hoppbakke i Oberstdorf i 1991.
av Red.
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Ny sesong med nye muligheter!
I skrivende stund har vi begynt med planleggingen
av kommende sesong, vi håper kong vinter er på vår
side også denne vinteren, men før vi kommer så langt
er det en del ting som må på plass.
Noen av de mest ivrige hadde tirsdag 24.08.
muligheten til å prøve se på vannhoppet til Anders
Backe inne på Pilterud. Her ble det gjennomført
mange flotte hopp og både store å små, hadde noen
meget hyggelige timer. Dette ga nok mer smak for
de flest, de minste må nok stå på bryggen noen år til,
selv om det ikke var motet det sto på. Alpingruppen
takker Anders for et flott tilbud og vi håper dette ikke
blir første året.
Det vil også denne høsten bli gjennomført
dugnader for at vi skal kunne starte en ny sesong.
Disse dugnadene vil bli annonsert på vår hjemmeside
Bjørn Roness klar for nytt hopp.
www.vikersundalpin.no og i Bygdeposten.
Vi er også denne sesongen helt avhengig av hjelp fra
alle foreldre/foresatte og andre med en ønske om at
alpinbakken i Vikersund skal være åpen.
Vi har denne sesongen fordelt oss litt, så her kan
dere se hvem dere skal kontakte.
Ansvarsfordeling:
Heisvakter:
Stein Rones
Varmestua:
Anita Nilsen
Hege Bentsen
Snølegging:
Margaret Krogstad
Klargjøring av
snøleggingsutstyr: Tom Bakken

Tlf 481 73 393
Tlf 404 00 763
Tlf 909 11 757
Tlf 917 54 774

Slik kan det gjøres.

Tlf 900 30 356

Det er alltid noe å gjøre, så ikke vær redd for å ringe.
Vi ser frem til en ny sesong og ønsker alle velkommen!
Mvh
Styret i Vikersund Alpin- og Snowboardklubb.

Vi trenger ikke snø for å få
flotte svev.
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Skal gi et tilbud til alle
Langrennsgruppa tar konsekvensen av hyggelige tider med snørike vintre, rekordoppslutning på skikarusell og dermed også en mye større interesse for langrenn.
Når sesongen nå er i ferd med å starte opp er det en glede å berette om et flott,
skreddersydd og gjennomtenkt opplegg for å ivareta alle dem som vil være med på
langrenn i vinter, uansett nivå og alder.
– Vi innså at vi i større grad måtte ha et tilbud til alle, både for å ivareta de som
satser mest og ikke minst gi et godt tilbud til dem som ønsker å være med fordi de
synes det er moro å konkurrere litt og være med i miljøet, sier Svein Jelstad, leder i
langrennsgruppa i Vikersund IF.
Dermed har man tatt grep på trenersiden. Hanne Tuft, som selv meldte overgang
fra IL Moingen til Vikersund IF for noen måneder tilbake, har tatt på seg å være
trenerkoordinator for alle våre langrennsløpere. Hun skal se til at alle får sjansen til
utvikling og skiglede ut fra det nivået de selv er
på. Som en konsekvens av dette har man derfor
også fått med seg mange flere voksne trenere
og instruktører.
– Sondre Eriksen skal ha ansvar for den eldste
gruppen, og dem som satser hardt. Så vil
kompetente folk som Gjermund Rønning, Pål
Stenbro, Berit Engebretsen, Thomas Grøterud
og enda flere bidra overfor de andre, som det
også kan være aktuelt å dele opp i mindre
grupper på treningene. Jeg har stor tro på dette
opplegget, sier Hanne Tuft.
Langrennsgruppa vil i vinter blinke seg ut
noen renn på terminlisten, som snart er klar,
og gjøre dette til store utfluktsmål for hele
langrennsfamilien i VIF.
– Det er kanskje ikke alltid så lett å være ny og
alene på renn. Men nå kan vi lage VIF-baser
med smurningshjelp og et flott sosialt miljø.
Målet er jo å få med flest mulig på renn, sier
hun.

Hanne Tuft er trenerkoordinator i
langrennsgruppa, og har ansvar for
at alle får et tilbud på sitt eget nivå.
FOTO: PER A GRENNÆS,
DRAMMENS TIDENDE
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Hanne Tuft, selv meget habil langrennsløper og syklist, tror det gledelige antallet
løpere er et resultat av blant annet de særdeles vellykkede skikarusellene på Brunes.
– Langrenn er i skuddet igjen. Ingen tvil om at vi gleder oss til sesongen igjen, sier
hun.
Annet nytt fra langrensgruppa:
* Det er crosstrening på onsdager kl 18.00 med oppmøte skihytta.
* Langrennstreningen starter igjen mandag 11. oktober
* Også denne vinteren blir det skikarueller på Brunes.
* Langrennsgruppas oppdaterte side på nettet er: www.vikersundlangrenn.no
* Årets familiesamling går 12.-14. november til Geilo og hyggelige hytter ved
Bardøla Hotell.

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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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!

tandel til
Gi din grasro
tsforening !
t
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d
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515 212
Org. nr. 871

