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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Distriktets største handlesenter
senterkontoret 32 78 26 07

•  Apotek 1 Modum
•  B-Young
•  b.y.Sko
•  Elite Foto 
•  Finess Hårstudio 
•  Ivars Elektro-Expert  
•  Åmot Leker og Planter
    Interfl ora  

• 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

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

Åpningstider:  Man - fredag: 09:00–19:00 (16)

Her ser du VIF’s 
offi sielle klubblue

God, varm og kjempefi n! 
Perfekt til fritid og trening. 
Lua koster 100 kr/stk. 
Ta kontakt med «toppluesjef» 
Gudmund Baustad, 
tlf 917 75 493 eller e-post 
gudmund.baustad@gmail.com
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Lederen har ordet
Det har blitt hvitt på bakken og gradene er slik at det 
kan lages snø i både hoppanlegget og i alpinbakken. 
Den 20. november var det hopprenn, NM damer stor 
bakke og åpningsrenn i BUFF norgescup, med NRK til-
stedet.  Line Jahr fi kk en 2. plass og sølv, Silje 
Sprakehaug en 4. plass.  Jan Fuhre fi kk også en fi n 10. 
plass. Gratulerer til alle tre og lykke til videre i seson-
gen. Vi kunne ha ønsket større publikum, men mange 
så det på NRK. Dette er første gang åpningsrennet i 
BUFF norgescup har blitt fjernsynsoverført, og arrange-
mentssjef i skiforbundet Terje Lund er svært fornøyd. 
 I alpinanlegget er det også stor aktivitet, det går både natt og dag med snølegging 
av anlegget. Dette er et viktig arbeid for å sikre fi ne forhold utover i sesongen. Når det 
gjelder overtagelse av anlegget, tar dette noe mer tid enn vi først trodde. Det jobbes 
med å fi nne en løsning på dette, inntil vi fi nner en løsning, har både grunneiere og 
banken stilt seg positive til at vi driver på samme måte som i fjor.  En stor takk til 
dem.
 Vi har også andre store oppgaver foran oss, da tenker jeg først og fremst på det som 
skal foregå den 9. til 13. februar. Bakken skal være klar, den 9. februar kl 1220 skal 
første hopper sette seg på bommen for å hoppe i verdens største hoppbakke. Det er 
ikke bare bakken som skal være klar, men mange andre oppgaver skal også løses på 
en bra måte.  Her er vi avhengig av hjelp, så meld dere som frivillige. Vi må ikke 
glemme, det er Vikerund Idrettsforerening som står som arrangør.  Dette er en fi n måte 
å hjelpe til å sette Vikersund, Modum og Buskerud på kartet. 
(Mer info på vikersund.no )
 YX og Vikersund Idrettsforening har inngått et samarbeid, avtalen går ut på følgen-
de:
•  Payback til VIF på 10 øre pr. fylte liter med bonuskort vervet av VIF. Dette gjelder 

automat på Tangen,  5 øre pr.  liter på annen Uno X/YX automat i hele Norge.
•  Individuell rabatt på 30 øre pr. liter for korteier. Bonusen blir utbetalt februar 2011.
•  Dette er ikke et betalingskort, men et kort som trekkes i automat i forbindelse med 

fylling av bensin/diesel.

Kort kan dere fi nne ved pumpa på Tangen eller send en SMS til 98683514 så sender vi 
kort til dere. Dette er en fi n måte og støtte arbeidet til Vikersund IF.

ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.

Olav Berg
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Tlf. 32 78 74 53

www.hahreauto.no

Auto AS
Vikersund

Håndlaftede hus og hytter

NO-3370 Vikersund
Tlf. 32 78 22 90 / 90 60 20 07

www.nobalaft.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

916 51 790

Postboks 73 · 3371 Vikersund
Tlf 90 98 14 60 · Fax 32 78 14 70

www.akh.no

Albert Kr. Hæhre AS Østmodum
32 78 20 45 · 93 42 73 10

roedhest@online.no
www.roed-hesteutstyr.no

Faste priser - Be om tilbud!
Vikerkleiva, 3370 Vikersund

Tlf. 32 78 84 49 · Mobil 952 37 178
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Per Oscar Krona
Noen ganger blir ord veldig fattige. Som akkurat nå, når 
man skal forsøke å gi et bilde av livet til Per Oscar Krona 
fra Vikersund, som brått ble revet vekk i en fall-ulykke i 
Tyskland fredag 24. september, tre dager før sin 61-årsdag.
 Per Oscar Krona var ektefødt vikersunding. Han trådte 
sine barnesko i gaten der hans foreldre drev skobutikk, en 
butikk han selv tok over og driftet på forbilledlig vis. Omgitt
av solide og trofaste medarbeidere har Per Oscar i nærmere 
40 år sørget for at moingene var skodd for enhver årstid. 
 Som ung mann gjorde han seg bemerket på idrettsar-
enaen. Han var en habil spiller på Vikersund IFs a-lag i fotball i datidens fjerde 
divisjon. I hoppbakken markerte han seg godt, og var første skihopper fra Vikersund 
IF som strakk seg over det berømmelige hundremetersmerket.  Det skjedde på Rena 
i 1969, og lengden ble målt til 104 meter.
 Per Oscar var sterkt engasjert i aktivitet og arbeid rundt Vikersund hoppsenter, 
og han var bakkesjef for World Cup-rennet i 1983. I de senere år fant Per Oscar ny 
idrettsglede i golfsporten, han ble en habil spiller – og vant mange venner også i 
dette miljøet. Også travsport og engasjement i Lions fant han tid til.
 Per Oscar fi kk sin livsstreng så alt for tidlig kuttet over, i en meningsløs
ulykke som ingen helt klarer å forstå hvorfor skjedde. Slikt etterlater mange spørs-
mål. Ingen skal imidlertid behøve være i tvil om at Per Oscar ønsket å være i dette 
livet, han var sprudlende og glad, trivdes sammen med gode venner og var stolt som 
en hane over både barn og barnebarn. 
 Per Oscar Krona ble bisatt fra Heggen fredag 8. oktober, et steinkast fra hopp-
senteret han var så stolt over i hjembygda. Dessverre får han ikke være med når 
Vikersund inviterer til prøve-VM i verdens største hoppbakke i februar, men han vil 
være i tankene til alle som er engasjert i og rundt hoppmiljøet når arrangementet 
opprinner.
 Vikersund er blitt et godt menneske fattigere. Men stedet er blitt rikere av å få 
ha hatt Per Oscar Krona i sin midte i mange år. Ved hans bortgang er det sannelig 
på sin plass å repetere Nordahl Griegs ord fra det velkjente diktet «De beste»:

«Det er de beste som dør. 
De sterke, de rene av hjertet, 
som ville og våget mest.»

Det var Per Oscar i et nøtteskall. Vi gråter derfor i sorg og savn.

Morten Wold
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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Velg buss med omtanke

Vi påtar oss alle typer oppdrag fra sightseeing og 
dagsturer til fl erdagsturer.

Vi utfører gjerne rene transportoppdrag, men vi kan 
også tilby skreddersydde turopplegg i samarbeid 
med våre kunder.

Ring oss idag om du ønsker mer informasjon.

Nettbuss Drammen
avd. Vikersund
Tlf. 32 77 86 50

Faks. 32 77 86 60

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIGKJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 77 48

Den ubestridte ener innen idrettspremier
Alt i bingoutstyr og lynlotteri

PORSELENSKRUS MED LOGOER
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Ekskursjon til Vikersundbakken
4 B fra Vikersund skole hadde en super dag 
i hoppsenteret torsdag 19.11. Byggeleder 
Bjørn Espen Hovde informerte klassen om 
utbyggingen og viste rundt i anlegget. Det 
startet nede i Skifl yvningskroa hvor han 
fortalte om historien til Vikersundbakken 
før vi dro oppover og oppover – tar det 
aldri slutt på denne veien, spurte ungene 
etterhvert. Vi kom helt opp på toppen av 
mammutbakken og fi kk et utrolig utsyn 
over Modum. Været var med oss og utsikten 
kunne ikke vært bedre nedover i bakken og 
utover bygda vår. Ungene fi kk lov å sitte 
utpå “bommen” sånn som hopperne skal 
gjøre i februar neste år og det var nok ikke 
fritt for at det kilte i magen på fl ere da de 
skulle utpå. Etterpå var de i fyr og fl amme 
over hvor fl ott det hadde vært å få sitte der. 
Vi kjørte så ned til hoppkanten hvor elevene 
var kjempefl inke til å stille spørsmål om 
bakken og området rundt. Vi lærte veldig 
mye. På vei ned til kroa igjen stoppet vi 
langs veien for å lete etter trillobitter.  
 Trygt tilbake i kroa spiste vi medbrakt 
niste før vi fi kk deilige vafl er av Torstein 
Haugerud og Reidi Grimsrud. De hadde 
vakt i kroa denne dagen. Vel tilbake på 
skolen oppsummerte vi dagen med ett ord - 
FANTASTISK! 
 Tusen takk til Bjørn Espen for en 
kjempeopplevelse vi vil huske veldig lenge 
- og vi er på plass igjen i bakken onsdag 9. 
februar om vi får det til. Da er det nemlig 
åpning av den nye Vikersundbakken og det 
vil vi jo være med på. 

På vegne av 4B, 
John Arne Wendelborg

Utsikt fra toppen av Vikersundbakken.

Byggeleder Bjørn Espen Hovde fortalte 
om bakken.

Klasse 4 B på sletta i Vikersundbakken.
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Maskoter i eliteseriekamp
Gutter 9 år hadde en stor dag, da de fi kk være maskoter i eliteseriekampen mellom 
Hønefoss BK og Start.

23 forventningsfulle gutter hadde gledet seg i mange dager for oppgaven, som var en 
del av avslutningen etter tre år på Idrettsskolen. 
Ettermiddag startet med pizza, brus og premieutdeling på Salt og Pepper før et følge 
på nesten 50 små og store gikk til stadion. Noen mer spente enn andre.

Sommerfugler
- Åhh, jeg har så mange sommerfugler i magen, sier Sondre André Reiergård mens 
vi venter på å få slippe inn i spillergangen.
 At spenningen var stor blant fl ere vitnet også den lange dokøen om før det 
viktige oppdraget og ikke minst lydnivået utenfor garderobene der lagene tok den 
siste ”pep talken”. Men da lagene kom ut, ble guttene beskjedne og fulgte lydig med 
spillerne ut på banen i et voldsomt leven av musikk og publikumsjubel.
 - Det var kjempegøy. De tulla med oss før vi gikk ut på banen, sier Haakon 

Vikersunds fotballgutter fi kk være maskoter da Hønefoss BK 
spilte mot Start på Aka arena. Kim Eirik Bekken (f.v.), Øystein 
Bekkeseth, Vebjørn Ask, Roar Stadheim Waarhus, Nicolai 
Krogstad, Haakon Edvardsen, Marwin Grøterud, Håkon Nordbø, 
Durajet Krasnizi, Eivind Halås, Mats Østby og Amir Nakhle.

Vikersundmaskottene ble 
fi lmet både av TV2 Zebra 
og HBKs eget TV-team.
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Nicolai Krogstad og Erik Mårtensson 
på vei ut på banen.

Edvardsen, Eivind Halås og Erik Mårtensson i kor etterpå. Hvem de gikk i følge 
med ut på banen var imidlertid ingen av de tre guttene sikre på. 
 Øystein Bekkeseth fi kk æren av å kaste ”kron og mynt” og avgjøre hvilke 
av lagene som skulle begynne med ballen. Flere av de andre fi kk et øyeblikks 
berømmelse da de ble fi lmet av TV2, som sendte kampen direkte på Zebra-kanalen. 
Det er også mulig å se et opptak på Hønefoss BKs egen web-TV
 http://www.youtube.com/honefossbktv#p/u/0/LP8sYjvl6GU) 

Spennende kamp
- Det var aldeles topp og jeg sitter med en følelse om at det de opplevde var større 
enn forventningene, sier trener Jan Robert Edvardsen og sender en stor takk til 
arrangementssjef Arne Broberg i HBK som ordnet det hele. 
 Etter at oppdraget var utført fi kk Vikersund-spillerne følge kampen fra tribunen 
og fi kk oppleve enda mer spenning og dramatikk, selv om kampen endte 0-0. 
Hønefoss BK ligger i bunnsjiktet i eliteserien og er på desperat poengjakt. Mot 
Start hadde de fl ere gode målsjanser, men klarte ikke overliste en meget god Start-
målvakt.
 Ingen skal i hvert fall si noe på innsatsen til Vikersund-guttene på tribunen som 
ropte seg hese for å heie fram hjemmelaget.

Håkon Nordbø og Stian Bakkerud 
investerte i HBK-skjerf og fl agg.
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Jenter 2001/2002/2003.

Sesongen 2010 for J-2001/02/03
Vi startet opp på vårsesongen med 8-9 jenter som var med i fjor, samt like mange 
som ikke hadde vært med før, derav mange første klassinger.
 På det meste var det 18 jenter å holde styr på for trenere Svein Fossen og Nils 
Inge Moen. Noe de klarte helt utmerket, med en fi n blanding av fotballkunnskap og 
moro.
 Vi har hatt treninger hver torsdag både i vår- og høstsesongen. Og kamper over 
3 kvelder på våren og 3 kvelder på høsten, med 2 kamper hver kveld. 
 Jentene har også deltatt på 2 cuper, Moingen Cup i våres, og Kiwi  Cup i høst. 
Dette var kjempegøy og alle fi kk fl otte premier
 Som i fjor gikk det litt trått i starten, men etter hvert som jentene fi kk mer 
trening og kamper gikk det stadig bedre og bedre.
Jentene hadde det kjempegøy og ble etter hvert en sammensveiset gjeng.
 Vi håper å kunne bygge videre på dette neste år, hvor vi satser på å ha en litt 
tidligere oppstart, slik at jentene er enda bedre forberedt.
 Vi avsluttet sesongen med pizza, brus og premieutdeling på Granstad. 

Mvh
Arne Christian Grøterud og Marianne Holm
Lagledere
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G-2002 
på Kiwi-Cup.

Gutter 2002 v/lagleder
Gutter 2002 har vært delt i to lag denne sesongen: 6 og 7 stk. på hvert lag. Da høsten 
startet, sluttet en gutt, og vi ble da 6 stk. på hvert lag. Vi lånte spillere av hverandre 
når det var kamper.
 Det har vært en stabil gjeng av gutter som 1 gang pr. uke fra mai – okt.  har 
møtt opp til trening eller kamp/cup, uansett vær og vind. Moingen Cup på våren, 
Kiwi-Cup og Tyristubbens dag på høsten, har kommet i tillegg til kampene i kretsen. 
Guttene har fått kjenne på tap og seire. Det har vært mye glimt i øyet og/eller 
artige kommentarer gjennom sesongen. Vi hadde også 100 % deltakelse på sesong-
avslutningen m/bowling og pizza. Dette er en fi n gjeng med gutter som tydelig trives 
sammen.
 Guttene har hatt Gunnar Dokken som trofast trener gjennom hele sesongen med 
hjelp fra Simen Rokstad på våren og Terje Kristiansen på høsten.
 Lagledere har vært Mette Wigdal på våren, Kari Engebretsen på høsten og 
undertegnede,  hele sesongen.
 Lagleder vil takke alle spillerne for i år med ønske om å se fl est mulig også 
neste år. – Og foreldre som engasjert heiagjeng!!!!!!

Kristin Kristiansen
lagleder 
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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Kvalitetstrykksaker til gunstig pris Kvalitetstrykksaker til gunstig pris 
og levering etter avtale!og levering etter avtale!

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

TlfTlf 3232 7878 71 871 888

Velkommen til en linse- eller brilleprat

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 88 99

Sterkstrøm/svakstrøm

Tlf. 32 78 14 00 · Fax 32 78 14 01

TYRIFJORD HOTELL
32 77 84 00 / www.tyrifjord.no

Modums egen trafi kkskole

I. Hæhres
TRAFIKKSKOLE AS

Tlf. 32 78 76 12 – Mob. 958 18 958
www.haerestrafi kkskole.no
VI HAR LEDIG KAPASITET
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Skjærgårdscup i Langesund  
– Sesongens høydepunkt 

Gutter 99 har akkurat avsluttet en lærerik, 
spennende, morsom og kanskje litt slitsom 
fotballsesong. Dette var guttenes første sesong 
med 7’er fotball og seriespill. Sesongen har 
bydd på mange nye gode motstandere og 
spennende kamper. 99-årgangen er aktiv gjeng 
med 18 spillere fordelt på 2 lag. Guttene er 
interesserte, lærevillige og ivrige til å trene. De 
har bare blitt bedre og bedre utover sesongen. 
Både spillere, trenere og foreldre har mange 
kjempefi ne opplevelser på og ved fotballbanen. 
 Sesongens høydepunkt var utvilsomt 
Skjærgårdscup i Langesund i oktober. Cupen 
gikk over to dager og vi la opp til en hyggelig 
helg for familien med fotball, bading og felles 
middag – og det ble det virkelig for oss 53 
som hadde tatt turen. Begge Vikersundlagene 
storspilte og gjorde rent bord første lørdag med 
5 seiere på like mange kamper. Spennende og 
møte nye lag fra Sørlandet og Telemark. Både 
små og store var så fornøyde at det er ikke 
umulig at neste års sesong også sluttes med 
innendørscup i Skjærgårdshallen. 
 Guttene ligger ikke på latsiden selv 
om det er vinter og trener hver torsdag på 
kunstgressbanen. Etter sesongslutt har vi vært 
så heldig å få med fl ere spillere fra Moingen 
slik at gutter 99 nå teller hele 21 spillere. Vi 
gleder oss 
allerede til 
neste sesong.

Solveig 
Kongsrud
Lagleder

• Alle foto: Inger Lise Uhlen
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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Vår støttespiller

Hønefoss 32 12 14 67
Vikersund 32 78 78 11

Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41

www.bygdeposten.no
Vakttelefon 48 08 61 70

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!
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Bjørn Ivar Bye 
hedret med VIFs 
hederstegn

Fredag 12. november avholdt fotballgruppa 
i VIF sin årlige sesongavslutning. Et høyde-
punkt under den festlige anledningen på
Tyrifjord hotell var utdelingen av Idretts-
foreningens hederstegn til Bjørn Ivar Bye. 
 Han har vært aktiv innen fotballen i 
Vikersund fra 1954 til 1990. Først i alders-
bestemte, siden seniorlaget før han avsluttet den aktive karrieren som oldboys-spiller 
i 1990, 46 år gammel.
 Ivar har trent aldersbestemte lag over fl ere år, fra 1972 – 2006, kun avbrutt av 
korte opphold. Han trente damelaget i 1989- og 1990-sesongen. Under avviklingen 
av fotballskolen har han også bidratt med sin erfaring og kunnskap. Han har innehatt 
fl ere verv i fotballstyre/-gruppa. Han var bl.a. leder i 1988. I 2008 ble han tildelt 
VIFs innsatspokal.
 Ivar var og er en av ildsjelene når det gjelder dugnader på Vikersund stadion. 
Han var også sterkt delaktig i oppføringen av VIF-huset, både utvendig og 
innvendig. Trappehuset og pyntesteinen i peisestua var av fl ere ting som ble gjort.
Å holde grusbanen oppe vinterstid var også en av fl ere oppgaver. Reklameskiltene 
kom også opp med god hjelp fra Bjørn Ivar.
 Under Barnas skifestival i Vikersundbakken har han vært med som funksjonær i 
alle år.
 Han har vært med på vedlikehold av lysløypa i Sand i mange år.
I 2008, 2009 og 2010 har han trent A-laget.

Vi gratulerer med hedersbevisningen!

Utleie: Hoppsenteret 
Ragne-Livi Kind Olsen - tlf. 32 78 54 15

Utleie: Teltet (9 x 12 m) 
Lisbet Skredsvig - tlf. 906 15 183
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Sigurd Rønning, Mathilde Rønning og Anders Thingstad i fi nt driv.
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Familiehelg på Geilo
 
I år falt valget på Geilo, når det skulle arrangeres familiehelg med langrennsgruppa. 
Så mange som 65 vikersundinger, ble innkvartert i hyttene rundt Bardøla 
Høyfjellshotell.
 Siste ukes snøfall gjorde at det var skiforhold både i lysløypa og oppe på fjellet. 
Alle kom seg ut på ski og fi kk utfordringer ut fra eget nivå. To gode treningsøkter 
på lørdag og en på søndag, gjorde at noen nok var litt møre i kroppen etter årets 
første møte med skiløypene. Det var sosialt og hyggelig med felles middag og sam-
ling på lørdag kveld.
 Familiehelga har blitt et årlig arrangement og er et fl ott miljøtiltak, som inklud-
erer alle både liten og stor. 

Her er hele gjengen som reiste til familiehelg på Geilo samlet. Langrennsinteressen er stor i 
Vikersund for tiden!
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Agnes Irene Longfjeld, Jørgen Thingstad, Pål Spone og Gjermund 
Rønning var av dem som storkoste seg når de endelig fi kk snø under 
skiene.

Her har de fl inke løperne en stopp under trening i Budalen.

Langrenn
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Tett match i Nidarøhallen

Redaktøren befant seg i Trondheim onsdag 17. november og fi kk gleden av å 
oppleve det spennende lokaloppgjøret mellom Byåsen og Levanger i Postenligaen.
De 1672 betalende tilskuerne forventet seg nok en klar seier for laget som ledet 
tabellen foran kveldens kamp, men den gang ei. Det ble en spennende kamp helt til 
fl øyta går for full tid.
 Stemningen sto i taket helt fra spiller nr. 1, Guro Rundbråten, ble ropt inn 
på banen for presentasjon og resten av hjemmelaget fi kk samme mottakelse av 
publikum. 
 Lagene fulgte hverandre tett frem mot pause hvor Byåsen kunne gå i garderoben 
med ledelse 12-11. Ida Alstad var så langt kampens profi l med fem mål.
I pausen kom Trine Haltvik gående forbi tribunen og hun virket spent på utfallet. 
Det gikk ikke like lett for Byåsen som det de fl este supporterne hadde regnet med. 
Tross alt lå Levanger veldig langt ned på tabellen.
 Andre omgang begynte som den forrige sluttet, lagene fulgte hverandre hele 
veien. Byåsen-keeper Barbara Arenhart hadde startet i buret, men Guro kom inn 
mellom stengene sju minutter inn i andreomgangen. Hun har slitt litt med en strekk i 
ene låret og har forstuet venstre tommel, men nå er hun i rask bedring, hevder hun i 
samtale med red. etter kampen.

Den populære vikersundingen måtte skrive mengder med 
autografer etter kampen. 

Guro smiler etter sterk opp-
henting og uavgjort resultat.
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Levangers spiller nr. 27, Rakel Bragadottir, hadde fått 
en avblåsning mot seg som tente henne skikkelig og hun 
gjorde tre sterke mål på stillingen 12-12 og Levanger 
ledet plutselig med tre mål. Denne ledelsen holdt de på 
hele veien mot omgangens slutt. De siste ti minuttene var 
forrykende. På stillingen 21-20 til Levanger, og med tre 
sekunder igjen på klokka, får Byåsen frikast. Kampens 
store spiller, Ida Alstad, gjør seg klar til å ta frikastet 
og publikum holder pusten. Jo da, det er Idas dag. Hun 
setter ballen i nota for tiende gang denne kvelden og 
Byåsen redder uavgjort.  Straks fl øyta gikk og publikum fi kk utløp for sitt oppdemte 
gledesutbrudd over å ha berget ett poeng, stormet hjemmepublikumet frem for 
å få autografen til en av Byåsens mest populære spillere. Guro ble omringet av 
aspirerende håndballstjerner som krevde signering av både program og medbrakte 
autografbøker. Mens hun skrev signaturer i øst og vest, rakk hun å snakke med meg 
om sine neste arbeidsoppgaver bl.a..
 Dette var siste seriekamp før nyttår og nå sto tyrkiske Izmir for tur i 
Europacupen. Første kamp ble spilt lørdag 20.11 og Byåsen slo til med 29-25. 
Søndagens returoppgjør endte med overkjøring 29-19 så nå er Byåsen klare for 
åttendelsfi nalen i EHF-cupen.
 Den neste hjemmekampen blir søndag 9. januar mot Larvik og Guro gleder seg 
veldig til å møte de antatt beste i serien. Larvik og Byåsen ligger med samme poeng 
rett bak Tertnes på tabellen. De tre lagene troner på toppen av tabellen gjennom den 
velfortjente juleferien. Det blir spennende å følge lagene utover våren. 
 Treningen tar, som nevnt i forrige utgave av VIF-avisa, veldig mye av tida. 
Guro trener en gang hver morgen/formiddag med laget (uten søndag) og to ganger 
tirsdag, torsdag og fredag, før hun setter seg på skolebenken utpå dagen. Guro 
rekker imidlertid tre eksamener før jul. Hun leser til Bachelorgrad i samfunnsfag 
med fordypning i pedagogikk. Deretter bærer 
det ned til Østlandet for en god jul med familien 
og kjæresten Christian Bye i Vikersund. De 
deler leilighet på Dragvoll. Christian studerer 
ved HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag).
 I romjula kan vi anbefale en tur til Oslo 
hvor Guro skal være med på junior-landslagets 
kamp den 30.12. For de som er i Trøndelag i 
begynnelsen av januar kan vi rekomendere topp-
kampen mot Larvik søndag den 9. januar. 
 

VIF-avisa ønsker lykke til med eksamener, 
juleferie og videre storspill!

Håndball

Måltavlas endelige resultat 
viste 21 - 21, uavgjort.

Ida Alstad var den store profi len og 
intervjues her av Tv2sporten etter at 
kampen er over.
 

• Alle foto: John Arne Wendelborg
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Status for håndballen
Kort situasjonsrapport fra Håndballgruppa 
for høsten 2010:
 D3 har ennå ikke tapt og spiller toppopp-
gjør torsdag 11. november mot Konnerud.
 D5 har ennå ikke vunnet, men hovedsaken 
for oss foreløpig er at vi har to damelag og 
dermed et aktivitetstilbud for fl ere og på 
ulike nivå.
 J13 venter også på den første seieren, 
men har allikevel vist stor framgang og 
treningsiver i sommer og høst.
 J11 debuterte i seriespill i år,  har vunnet 3 av 5 kamper og viser store framskritt.
 J9 (bildet) Har deltatt i tre aktivitetsturneringer hittil i sesongen. Vi har en fi n 
gjeng treningsvillige jenter, og vi ser at jentene har fi n fremgang. 8-årsgjengen er 
godt i gang og spiller sin første aktivitetsturnering den 13. november.
 Vi i gruppa jobber også med å få i gang et håndballtilbud for 1.-klassingene.

Med hilsen
Per Eivind Løvdal
Sportslig Leder VIF Håndball

✜  VIF-HUSET leies ut til møter, fester og tilstelninger av ulike slag.

✜  Maks antall personer i lokalet er 80 stk.

✜  Det er middagsservice med fat, kaffekopper m/asjetter, bestikk, 
 rød/ hvit  vins glass, konjakkglass og farrisglass til 80 stk. 
 Ellers er det kaffetraktere, kaffe-kanner og diverse kjeler mm.

✜  Eget kjølerom.

Utleiepriser:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr. 350,-

Nyopp-pusset kjøkken i januar 2010!

Leie VIF-huset? Ring: 47 76 00 83
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Bård Sprakhaug hedret med 
VIF’s hederstegn

Hopp

Bård Sprakhaug.

Bård i Harrachow.

Bård Sprakhaug har gjort et nitidig arbeid i mange 
funksjoner gjennom mange år, da særlig i VIFs hop-
pgruppe. 

•  Han har vært kasserer fra 1996 og ført foreningens  
mest oversiktlige og ryddige regnskap. 

•  Han var oppmann i 9 år fra 1995. 
•  Han har vært turansvarlig til renn og samlinger. 
•  Videre har han hatt ansvar for hoppsenterets renn-

kontor fra 1993/94. 
•  Han har ordnet med rennprogram, annonsering og 

sponsorer fra 1997. 
•  Vært en drivkraft i plasthoppskolen 2003-2009, som 

innbrakte et stort overskudd. Midlene fra dette er 
fordelt mellom hoppsenteret, hoppgruppa og Flying-
Team Vikersund.

• Bård har vært ansvarlig for hoppfestivalen de siste ti 
årene og deltatt på dugnader 

 i småbakkene. 

I det hele, en verdig hederstegnmottaker.

Vi gratulerer med hedersbevisningen.

Bård på kontoret.
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EiendomsMegler

Postboks 72 · 3371 Vikersund

Tlf. 32 78 33 80

Fax 32 78 33 88

mod-kon@online.no

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

Vikersund

Vikersund Fysikalske
Institutt

Porselen, Glass, Troll

3370 Vikersund

32 78 82 52✆

Dine tannleger i Vikersund
NMTF MARIUS KOSACKI 

og
NMTF REIDUN HOLM

Hverdager fra kl. 08.00. Tlf. 32 78 70 25

SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Vikersund

B

Leie VIF-huset? 

Ring: 47 76 00 83
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Norsk Sommerhoppuke
Dette arrangeres som midtukerenn på plast fra 15. juni til 17. juni i Gjerpenkollen,
Marikollen og Lysgårdsbakken. Til start fra Vikersund fant vi Jan Fuhre, Silje 
Sprakehaug og Line Jahr.  Jan ble nr. 27 og 24 i de to første rennene. Silje ble nr. 5, 
4 og 4 og Line ble nr. 2, 2 og seiret i storbakken på Lillehammer.
Bilde: Jan Fuhre

Sindre og Mari lagt opp
Mari Backe og Sindre Trana har dessverre lagt hoppskiene 
på hylla. Etter mange år i hoppbakken med mange gode re-
sultater, har de nå valgt å legge opp. Sindre hadde for noen 
år siden, noen meget bra resultater og ble også tatt ut på 
rekruttlaget til VM 2011. Sindre har også vært ute og rep-
resentert, bl.a. i Zao og Sapporo i Japan med å bli nr. 7 og 
9 i Zao i 2007. I 2009 var han også med i renn i Japan, men 
hans beste resultat er at han vant et FIS-renn på Notodden i 
2009. Dessverre måtte Sindre opereres i kneet og dette tok 
en del tid. Så begynte han å hoppe igjen, men fi kk igjen en 
skade i kneet og valgte da å legge opp. Til daglig er Sindre 
å fi nne på Lillehammer hvor han studerer.
 Mari var Norges første og eneste utøver i det første 
VM for junior jenter som ble arrangert i Kranj i Slovenia 
i 2006. Hun var også med i junior-VM i Tarvisio i Italia 
i 2007 og i 2009 i Strepske Pleso. Hun har også mange 
representasjoner for Norge blant annet i Tyskland, Øster-
rike, Italia, Slovenia og USA.  Siste rennet utenlands var 
i Zakopane i år hvor hun ble nr. 27. Hennes beste resultat 
var på hjemmebane i COC i Vikersund i 2005 hvor hun ble 
nr. 13. Mari skal studere videre, men tar nå et friår og er til 
daglig å fi nne hos Bottolfs Sport i Vikersund. 

World Cup for kvinner fra 2012
Det jobbes for at jentene skal få sin egen verdenscup fra 2012. I 2005 ble det innført 
Continentalcup for jentene. Sannsynligvis vil kvinnenes åpningsrenn i World Cupen 
bli arrangert på Lillehammer desember 2011.

Vikersund vertskap for KOP
Lørdag 26. juni var Vikersund vertskap for generalforsamlingen i den internasjonale 

Jan Fuhre.

Mari Backe.
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skifl ygings-organisasjonen KOP. Medlemmene i KOP kommer 
fra de fem skifl ygingsarrangørene Kulm, Oberstdorf, Planica, 
Vikersund og Harrachov. I tillegg er Ironwood medlem selv 
om det ikke har vært arrangert renn i den amerikanske bakken 
siden 1994. KOP ble dannet i 1962, og har arbeidet med ut-
vikling og organisering av skifl ygingsanlegg og arrangementer. 
Skifl ygings-organisasjonen er en viktig samarbeidspartner 
med de nasjonale skiforbundene og FIS. Vikersund ble 
medlem i 1967. Presidentskapet i KOP går på omgang blant 
medlemmene, og i dag er det Stanislav Slavik fra Harra-
chov som er president. Neste år er det Kulms tur til å bekle 
presidentskapet. KOPs kontor ligger i Oberstdorf og ledes 

av generalsekretær Paul Heimann. Opp gjennom årene har følgende fra Vikersund 
vært presidenter i KOP: Egil skogen (1970-1972), Ole Eivind Fuhre (1978-1980 og 
2006-2008), Torstein Haugerud (1986-1988), Frode Salvesen (1996-1998). Torstein 
Haugerud og Frode Salvesen er også æremedlemmer i organisasjonen.
 Under middagen etter generalforsamlingen ble Ole Eivind Fuhre utnevnt til æres-
medlem i den internasjonale skifl ygings-organisasjonen KOP. Ole Eivind ble dermed 
den tredje fra Vikersund som er æresmedlem, fra før har både Frode Salvesen og 
Torstein Haugerud fått den høythengende tittelen (Tore Fossen).

Club 219 jubilerte
Lørdag 9. oktober ble det feiring av Club 219s første 20 år. Styret hadde invitert 
medlemmer med ledsager til stor 20 års feiring i Skifl yvningskroa, og her ble det 
koldtbord med godt drikke, kaffe og levende musikk.

Ladies Summercup Oberwiesenthal
Vikersundhopperne Line Jahr og Silje Sprakehaug var med i Ladies 
Summer Cup i Oberwiesenthal. Line var eneste norske løper i fi nalen 
med 7. plass på fredag og 15. plass på lørdag  Det ble Østerrisk seier 
både fredag og lørdag ved Jacqueline Seifriedsberger og fransk 2. 
plass ved Coline Mattel. Lørdag ble hun for kort på lengden i 1. om-

gang, men hoppet seg bra opp i fi nalen. Anette Sagen ble 
nr. 31 begge dager (78/74 m)  og Silje Sprakehaug nr. 36 
og 38 (67/72 m).
 Line var også med NSF på treningsleir til Sverige hvor 
hun holdt kurs i hvordan sy hoppdresser. Hun har laget en 
egen oppskrift på hvordan dette kan gjøres.

Ole Eivind Fuhre,
æresmedlem i KOP.

Line Jahr.

Line Jahr holder sykurs i Sverige.
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Art 7 Sølv og Bronse i NM 
Vikersundhopperne Silje Sprakehaug og Line Jahr tok med seg 
bronse og sølvmedalje i årets plastmesterskap i klasse kvinner 
elite etter Anette Sagen i Marikollen.

COC på Lillehammer
Det ble 3. plass og pallen for Vikersundhopperen Line Jahr i 
COC-renn på Lillehammer. Vant gjorde Daniella Iraschko fra 
Østerrike foran franske Coline Mattel. 
Øvrige norske: Anette Sagen nr. 27, Gyda 
Enger nr. 28 og Silje Sprakehaug nr. 29.

Prøve-VM i Oslo
I søndagens fi nale ble det ny bakkerekord 
av Daniella Irascko fra Østerrike med 106 
meter. Hun vant foran Coline Mattel fra 
Frankrike og Juliane Seyfahrt fra Tysk-
land. Line Jahr  fra Vikersund IF ble nr. 
7, men i fi nalen var hun 3. lengst med et 
hopp på 98,5 meter, kun en meter etter 
sølvvinneren Coline Mattel, “dessverre 
ble jeg litt etter ut på hoppet og det ble 
bare 93 meter” uttalte hun etter første 
omgang. Prøvehoppet var bedre og målte 
99,5 meter. 
Silje Sprakehaug, Vikersund IF,  gjorde 
et meget bra hopp i 1. omgang - med 86 
meter lå hun på 22. plass. I fi nalen ble det 
83,5 m og hun ble tilslutt nr. 29. Anette 
Sagen, Remma IL, endte på 19. 

Art.10. Hoppskole og plastrenn
Søndag 26.9. er det igjen duket for plastrenn og hoppskole i småbakkene. Dette er 
det 6. rennet i rekken og det er påmeldt bortimot 60 løpere.

Art11. Aktivitet før jul
Vinteren nærmer seg og fl ere arrangement står for tur. Først er det åpningsrenn og 
Norgescup 20.-21. november og deretter COC 11.-12 desember i den nye storbakken 
HS117.

Line Jahr i svevet.

Line, Anette og 
Silje.

Line på pallen på Lillehammer.
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Ny bakkerekord i HS117 søndag 21.11.
Kim Rene Elverum Sorsell vant eliteklassen og avsluttet med 124,5 meter. Viker-
sundhopperne Jan Fuhre ble nr. 4, mens Line Jahr slo sterkt tilbake med klar seier i 
kvinneklassen
 Ullensakerhopperen Elverum Sorsell fi kk full klaff i fi naleomgangen under da-
gens BUFF norgescup-renn i Vikersund, og forbedret bakkerekorden med to meter.
Vegard Haukø Sklett (Grogn IL) tok annen plassen med et lengstehopp på 121 me-
ter. Steinkjerhopperen Ole Marius Ingvaldsen tok 3. plassen.
Regjerende juniormester Jan Fuhre fra Vikersund fortsatte lørdagens gode hopping 
og tok en sterk 4. plass.
 I klasse kvinner slo Line Jahr fra Vikersund sterkt tilbake med klar seier på 26 
poeng foran Maren Lundby fra Kolbu og Gyda Enger fra Hernes. Dessverre falt 
Silje Sprakehaug i prøveomgangen og kunne ikke være med i rennet.

Line tok sølv - 
Silje på 4. plass
I Norgesmesterska-
pet lørdag 20.11. ble 
det seier til Gyda 
Enger foran Line Jahr 
og Maren Lundby
 I lørdagens NM i stor 
bakke for kvinner ble 
det 2. plass og sølv til 
Line Jahr fra Viker-
sund. Gyda Enger 
fra Hernes gjorde et 

meget bra hopp i fi nalen og vant. Vikersunds 
Silje Sprakehaug lå på en fi n 3. plass etter 
første omgang, men lyktes ikke helt i andre 
omgang. Dermed gikk bronsen til Maren 
Lundby, og Silje havnet på 4. plass.
 
Anders og Bjørn Einar imponerte i 
HS117
Klarer våre beste gutter å hoppe som de 
gjorde i sesongåpningen lørdag 20.11., har 
vi mye å glede oss til
 Anders Jacobsen tro til med en skik-
kelig perle av et skihopp på 118,5 meter 

Line, Gyda og Maren. Silje Sprakehaug.
Foto: Aasmund Jahr

Anders Jacobsen, Bjørn Einar 
Romøren og Johan Remmen Evensen.
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i første omgang. Det imponerende var at Anders, og 
resten av eliteklassen, startet fra bom nummer to. I 
annen omgang slo Anders av 5,5 meter, og måtte se 
verdensrekordholder Romøren foran seg på resul-
tatlista. Tredjeplassen i åpningsrennet gikk til Molde og 

omegns Johan Remen Evensen.
Vikersunds Jan Fuhre hadde også en god dag på jobben, med 101 og 102,5 meter, 
med svært presset fart, hoppet han seg inn til en respektabel 10. plass.

Anette hedret
FlyingTeam Vikersunds Anette Sagen fi kk stipend på 
kroner 250.000,-. Stipendet, som Anette kan benytte helt 
fritt, ble overrakt av IOK-medlem Gerhard Heiberg på 
Holmenkollen restaurant 9.11.
 Bak stipendet står Christian Ringnes som under 
seremonien sa, – det fi nnes svært mange gode kvinnelige 
utøvere i idretten som er gode forbilder for unge talenter. 
Anette Sagen er en av disse, hun er en pioner.
Vi gratulerer hjerteligst!

Tore Fossen

(Red. takker Aasmund Jahr for mange bilder til artiklene).

www.vikersund.no

Anette hedret.
Foto: Bjørn Vegar Nordvang.

Anders, Bjørn Einar og Johan.
Foto: Torunn Bratvold, BP

Solid hopping av Jan 
Fuhre.

Foto: Torunn Bratvold, BP
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Historiske tilbakeblikk 4
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”. 

Selve glansperioden for skihopping i Vikersund kom da Ole Gunnar Fidjestøl fl yttet 
til Vikersund i 1987. Han konkurrerte aktivt fra 1983 til 1992 og har siden hatt en 
rekke verv administrativt i VIF, da spesielt i hoppgruppa og i fotballgruppa. Han ble 
verdensmester i skifl yvning i Oberstdorf 1988, har bronsemedalje i laghopp fra OL i 
Calgary i 1988, 2. plass fra laghopp i VM i Lahtis i 1989, 2. plass fra laghopp i VM 
i Oberstdorf i 1987, fem norgesmesterskap fordelt på fi re individuelle og ett for lag, 
en kongepokal i 1990 og en rekke premier i større mesterskap og større renn, bl.a. 
fi re seire i verdenscupen, 4 andreplasser og 3 tredje-plasser i samme. Omkring 1990 
var Ole Gunnar uten tvil Norges jevneste og beste skihopper. Ole Gunnars suk-
sesser skapte nytt hoppmiljø i Vikersund. Han har i en årrekke vært rennleder under 
skifl yvningsrennene i Vikersundbakken og i de andre bakkene i det fl ott anlegget i 
Heggenåsen. Han er Club 219s høye beskytter.
 På www.vikersund.no fi inner vi oversikten over Ole Gunnars 100 beste inter-
nasjonale meritter siden 1983 og frem til 1992. Her følger et lite utdrag:

19-03-1989  Harrachov TCH World Cup K180 1. pl.
21-01-1989  Oberhof DDR World Cup Normal Hill 1. pl.
01-01-1988  Oberstdorf GER FIS Ski-Flying World Championships Flying Hill 1. pl.
15-03-1987  Planica JUG World Cup K180 1. pl.
23-02-1985  Harrachov TCH World Cup K180 1. pl.
26-02-1989  Lahti FIN World Ski Championships Team K120 2. pl.
22-01-1989  Oberhof DDR World Cup Normal Hill 2. pl.
20-03-1988  Oslo/Holmenkollen NOR World Cup Large Hill 2
14-03-1987  Planica JUG World Cup K180 2. pl.
11-02-1987  Oberstdorf BRD World Ski Championships Team K120 2. pl.
11-01-1987  Strbske Pleso TCH World Cup Large Hill 2. pl.
17-01-1990  Zakopane POL World Cup K116 3. pl.
06-01-1990  Bischofshofen AUT World Cup K120 3. pl.
13-02-1988  Calgary CAN Olympic Winter Games Team Large Hill 3. pl.
30-12-1983  Oberstdorf BRD World Cup K115 3. pl.
14-01-1989  Liberec TCH World Cup K120 4. pl.
18-12-1988  Sapporo JPN World Cup Large Hill 4. pl.
21-03-1987  Oslo/Holmenkollen NOR World Cup Large Hill 4. pl.
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Ole Gunnar Fidjestøl 
190 meter i Plania.

Ole Gunnar med fl agget på hoppet.Ol G d fl å h

Ole Gunnar med hoppskolen.Ol G d h k l

Ole Gunnar i K-90.Ol G i K 90O

Anne Marie Lunds første oppdrag 
i skiforbundet var å overrekke 
forbundets gullmedalje til klubb-
kamerat Ole Gunnar Fidjestøl.

Ole Gunnar med 
fl agget på hoppet.

OOl G d
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13-03-1983  Oslo/Holmenkollen NOR World Cup Large Hill 4. pl.
28-03-1992  Planica SLO World Cup Team Large Hill 5. pl.
25-02-1990  Vikersund NOR FIS Ski-Flying World Championships K180 5. pl.
14-12-1986  Lake Placid USA World Cup Large Hill 5. pl.
13-12-1986  Lake Placid USA World Cup Normal Hill 5. pl.
24-03-1985  Strbske Pleso TCH World Cup Large Hill 5. pl.
04-01-1984  Innsbruck AUT World Cup K120 5. pl.

av Red.

Club 219
Folk med interesse for skihopp, er noen spesielle mennesker, hevdet en fotballfrelst 
herremann for noen år tilbake. Hadde han nå visst at 219 mennesker alle har innbetalt 
1200 kroner for å bli medlem i Club 219, ville han nok hevdet at menneskene var mer 
enn spesielle. 
 Faktum er nemlig at det i Vikersund fi nnes en klubb som har samlet mennesker 
som er genuint interessert i hoppsport og som sammen dannet sin egen klubb i fork-
ant av World Cup-rennene i 1993. Klubben har navn etter den enhver tid gjeldende 
bakkerekord i Vikersundbakken - og har således båret navnene Club 171, Club 185, 
Club 194, Club 207 og nå Club 219 etter at den ble stiftet. 
 Medlemmene kan glede seg over  tilbud om deltakelse på reiser til skifl yging-
srenn rundt i Europa og egen eksklusiv hjemmeside under vikersund.no
 Og det er mange velkjente personer som har løst inngangsbillett til Club 219: 
Klubbens æresmedlem og høye beskytter er Vikersunds egen verdensmester, Ole 
Gunnar Fidjestøl. Blant medlemmene fi nnes store hoppnavn som Espen Bredesen,  
Odd Hammernes, Andreas Bauer, Lasse Ottesen og Vikersunds egen Sturle Holseter. 
 Klubben er ikke bare en sosial vennskapsklubb med sans for skihopping. Den 
bidrar også i høyeste grad til å gjøre norsk hoppsport enda bedre. Hvert år deler klub-
ben ut avkastningen på sine innskudd - og har blant annet kjøpt vinsj til 25000 kroner 
til småbakkene i Vikersund hoppsenter, støttet Sturle Holseter med 10000 kroner, 
gitt hoppgruppa i Vikersund IF midler til rekruttering til norsk hoppsport ved fl ere 
anledninger og støttet innkjøp av tråkkemaskin til Vikersund hoppsenter. Dessuten 
stilte klubben nødvendig kapital til dannelsen av selskapet Skifl yvning Vikersund AS, 
i erkjennelse av at dette selskapet ville utgjøre fremtiden til skifl ygingen i Vikersund. 

2002: På klubbens årsmøte 22.2 fi kk Vikersundløperene Line Jahr, Tommy Egeberg 
og Håvard Brantenborg hver sin sjekk pålydende kr. 2500. 
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2003: På årsmøte 5. februar fi kk den lovende Lier-hopperen Kim Roar Hansen en 
gavesjekk pålydende 12.500 kroner og klubbens lykkeønskninger. 

2004: På årsmøtet ble en sjekk på 7688 kroner overrakt til sporprosjektet i ski-
fl ygingsbakken. Sjekken ble overrakt Dag Rogstad og Odd Brandtenborg. 

2005:  Årsmøte overrakte en sjekk pålydende kr. 30000 til plastlegging av K45.  
2006: På årsmøte mottok på vegne av Hoppgruppa Ragne Livi Kind Olsen en sjekk 

pålydene kr. 5000 til hoppskole på plast. 
2007: Årsmøtet vedtok å støtte rekruttlaget i Flying Team Vikersund med kr. 4000, 

Hoppgruppa i Vikersund IF med kr. 4000, og for å styrke samarbeidet med våre 
venner i Brotterode kr. 4000.

2008: Årsmøtet vedtok å støtte Stiftelsen Vikersund Hoppsenter med kr. 16000,- 
øremerket heis i hoppsenteret.

2009: Club 219 ga et tilskudd på kr. 10000,- til innkjøp av PA-anlegg til bruk i 
hoppsenteret samt et rentefritt lån på kr. 50000,- til samme formål.

2010: Under Club 219s 20 års jubileumsfest ble Stiftelsen Vikersund Hoppsenter 
overrakt kr. 75000,- til nye småbakker (K5 og K10).

Blir du fristet til å bli medlem? Kontakt Club 219, postboks 194, 3371 Vikersund 
eller send en faks til 32781801, eventuelt en e-mail til club219@vikersund.no 
Klubbens styre består nå av:   

Leder: Magne Grimsrud
Nestleder: Hans Tore Harstad
Kasserer: 
Sekretær: Reidi D. Grimsrud
Styremedlem: Kjell Vidar Finsrud
Styremedlem: Geir Garås  Styremedlem: Lise Merethe Jokerud
I tillegg tiltrer Torstein Haugerud som styremedlem, oppnevnt fra Skifl yvning 
Vikersund AS. 

Billettsalget har startet
Billettene til prøve-VM ble lagt ut for salg 1.  november

Interessen for prøve-VM i verdens største bakke er stor, og antall billetter begrenset. 
Så alle som vil se skisportens formel 1 live bør sikre seg billetter tidlig. Her er det 
først til mølla som gjelder. Cover charge fredag og lørdag gjelder tilgang og ga-
rantert plass i publikumsteltet. Billetter kjøpes på www.billettservice.no 
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Vikersund alpin- og snowboard
I skrivende stund har vi gjennomført en 
god slump med god gammeldags dugnad. 
Resultatet var at bakken kunne åpne 
28. november. Det er mange år siden 
værgudene ga oss kulde så tidlig. Denne 
søndagen i november var alpinbakken 
stapp full av ivrige alpinister i alle aldere. 
Det er godt å se at timene som blir lagt 
ned, kommer så mange til gode.
 13. november gjennomførte vi ski-
byttedag på VIF huset. Vi hadde hentet 
utstyr fra de store skianleggene rundt oss 
(Trysil, Hemsedal, osv) for kr. 30.000.- 
og alt ble borte. I tillegg kom mange og 
leverte inn utstyr som skulle byttes. Nok 
en gang ble dette en suksess, og mange 
gikk ut med ”nytt” utstyr til en billig 
penge.
 Vi har denne sesongen fått knyttet til 
oss en alpintrener og setter i gang med 
trening på ny året. Vi håper at dette er 
av interesse og at dere som synes dette 
kunne være av interesse går inn på våre 
hjemmesider for mer informasjon.
www. vikersund-alpinsenter.no 
 Vi håper denne sesongen blir like bra, 
som den vi har bak oss og gleder oss til mange fl otte dager i anlegget.

Samtidig ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Hilsen
Styret i Vikersund alpin- og snowboard

Vikersund alpin- og snowboardklubb
Åpningstider for sesongen er: Mandag–Torsdag: kl. 17.30–20.30
Fredag: STENGT Lørdag–Søndag: kl.10.30–17.00 
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Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos 
Norsk Tipping bestemme at VIKERSUND 
IDRETTSFORENING skal motta inntil 5 % av 
det beløpet du spiller for. 

• Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din.
• Grasrotandelen er en form for kompensasjon for bortfallet av inntekter fra de 

gamle spille-automatene. 
• Grasrotandelen bygger på at medlemmer og andre som er interessert skal 

kunne velge 
 nettopp sin lokale klubb eller forening som mottaker av penger fra Norsk 

Tipping.
• Grasrotandelen gjelder alle spill til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså 
spille registrert for å kunne gi inntil 5 % av innsatsen din. Det er fl ere måter å 
knytte seg til Vikersund Idrettsforening:

* direkte i tippedisken  * på internett
* på mobilen   * på spilleterminalene

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

Grasrotandelen

Gi din grasrotandel til 

Vikersund Idrettsforening!

Org. nr. 871 515 212

VIF-avisa




