
 

   

Ved sesongslutt 
Sesongen 2010/2011 

HOVEDSPONSOR 2011 

Vikersund IF 
hoppgruppa 

Vi lar disse jentene pryde forsiden. De står for kontinuiteten og rekrutteringen i 

norsk hoppsport på damesiden. VM-deltaker Line Jahr bak venstre, og Silje  

Sprakehaug som  nesten kom til VM - men satser videre mot verdenstoppen i 

løpet av neste sesong. (Ellers Gyda Enger og Anettet Sagen). Bildet er 5 år gam-

melt. Vikersundbakkene har vært viktige for alle sammen både før og etter den 

tid. Og vil bli det i fortsettelsen.. 
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Halvor Hartz er leder av Hoppgruppa 

i Vikersund, men også nestleder i 

Organisasjonskomitèen for skiflyv-

ning i Vikersund. Han har derved en 

utrolig viktig jobb å gjøre for alle oss 

som er glad i skihopping, og han ser 

alltid helheten i forhold til både store 

og små bakker. I Vikersund Hopp-

senter skal vi ha alt. 

- Vi kan si det slik at det har vært 

utfordrende å ha så mye utbygging 

og renn i den store bakken. Det har 

blitt forsakelser i forhold til småbak-

kene. Prioriteringene måtte rettes 

mot prøve-VM. Det er stort arrange-

ment med store økonomiske og 

―politiske‖ konsekvenser. Et vellyk-

ket Prøve-VM gjør det lettere å se 

fram mot VM, men også lettere å 

argumentere for våre behov opp mot 

Skiforbundet og statsråder. 

Lederen har ordet 

- Rasfare under byggingen av den 

store bakken ødela mye for små-

bakkene. K-65 måtte ofres i pro-

sessen, og steinras ødela tilløpet i 

K-45. Dette kan bygges opp igjen 

med spormaler fra K-65, men det 

har vi ikke rukket enda. Det er en 

prioritert oppgave nå, slik at bak-

ken kan brukes til sommerhopping.  

 

 

    Forts side 4 
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HOVEDSPONSOR 2011 
for VIF hoppgruppe 

 
Økonomisk og ellers støtter vi de lokale  

barne- og ungdomsaktiviteter. Vi er bygdas 
bank, og tar vare på vårt nærmiljø. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

På våre nettsider finner du informasjon  
om våre tilbud og viktige lover,  
regler og tips for din økonomi. 

 
 

www.modum.sparebank1.no 
( velg linker under overskriften Familie) 

Sjekk våre gode tilbud til 
 

barn og ungdom 
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- Vi regner med det blir hopping i 

småbakkene på vinterstid før VM, 

altså i (november), desember og 

januar. VM er 2 uker seinere enn 

årets renn var, og vi har antagelig 

mer enn tid nok til å snølegge alle 

bakkene før vi går på skiflyvnings-

bakken. Været kan selvsagt spille 

oss et puss.. 

- Vi ser fram til hoppskolen siste 

helga i september. Det skal ikke 

være noe i veien for å få til som-

merhopping i år, slik det også var i 

fjor. Dette er et stort årvisst arrang-

ement, som vi satser mye på å hol-

de i gang.  Barnas skifestival kom 

endelig i gang igjen, og det får vi 

til enda bedre neste år. Det tar nok 

et par år å bygge det opp igjen til 

gamle høyder, men er veldig posi-

tivt for helheten i anlegget.  

Så satser vi på mye sommerhop-

ping i VHS, og ser fram mot en 

spennende og vanvittig VM-sesong  

   Forts side 6 
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32 78 56 08  97 15 37 29 

 

Vi tar EU—kontroll 
 

Reparasjon og service med topp utstyr 

Vikersund 
Tlf.  32 78 88 99 
www.weggersen.no 
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Forts fra side 4 

 

Ellers forteller Halvor at rekrutte-

ringa til hoppsporten ikke har vært 

så veldig bra i de siste år, men at 

tirsdagsrennene i mars  – Ragnar 

Weggersens minne-Cup/Telenor-

Cup – viser at interessen er til stede. 

Det var ca 20 løpere som hoppet 

for Vikersund i vårt åpne klubb-

mesterskap avholdt i K-15 og K-25 

(15. mars 2011). Det lover i alle 

fall bra, og vi må sikre disse unge-

ne gode forhold neste sesong. 

Halvor har mer enn full jobb med 

skihopping  – etter at han i 2010 

kunne pensjonere seg -  for så å gå 

―all in‖ i frivillig arbeid for Viker-

sund Hoppsenter og arrangemente-

ne. Det blir utallige møter med Ski-

forbundet, sponsorer, politikere, 

egne organisasjoner i Vikersund 

osv. Alt for å legge til rette for nes-

te års VM og for utviklingen i VHS 

totalt sett. Det er spennende tider, 

og vi er avhengig av både kommu-

ne, fylkeskommune, stat og spons-

orer for å få det hele til å fungere. 

Halvor kan melde at resultatet fra 

Prøve-VM ser ut til å følge budsjett. 

Etter dugnadspengene er utbetalt er 

beregnet overskudd i størrelsesor-

den 1,5 million kroner – og det ser 

altså foreløpig ut til å holde stikk. 

Det er gode nyheter. Da veit vi at 

det skjer utvikling i anlegget, og 

også i småbakkene. Alt blir mye 

tyngre om vi ikke klarer å tjene 

penger på det vi driver med. 

Takk til Halvor, og lykke til med 

jobben videre!   ØF 

Disse to unge jentene fra Tønsberg 

tok turen til Ragnar Weggersens 

Minnecup i mars 2011, og stortriv-

des både i bakken og i kiosken. Vi 

har mye bra låneutstyr og plass til 

enda flere.. 

Anders 

Håre, Vi-

kersund IF 
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Styret i hoppgruppa i VIF 
  

 

 

 

 

 

 leder:   Halvor Hartz 

 nestleder:  Wenche Backe     

 kasserer:   Bård Sprakehaug      

 sekretær:  Åsmund Jahr    

  

  

 Styremedlemmer:  

 Terje Egeberg  

 Pøffen  

 Ole Eivind Fuhre 

 Espen Trana 

 Vara: 

 Øystein Fidjestøl (red) 

 Silje Sprakehaug (uingd. Repr.)  

 

 

Drift HS 117  
 

 Driftseder HS 117:  Espen Trana 

 Kasserer HS 117:  Ragne-Livi Kind Olsen 

  

  

Terje Grimnes   Olaroa 2 - 3360 Geithus          32 78 48 88 

 

info@grimnesbuss.no 



 

 9 

 

        Tlf:  32  78  11  94             Fax:  32  78  00  91 
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Frukt og Grønnsaker AS 
 

DAHLER,  3050 DRAMMEN 

BAMA  dagligvare AS 
avd. LUNDTEIGEN 

Espen M. Trana 32 75 25 75 

Harald Ringdal  32 75 46 60 
Jan Sandberg 32 75 46 60 

 

Eiker 
Fysioterapi 

ALT   I   FYSIKALSK   BEHANDLING 
 

   

 SHOCK-WAVE BEH.          TRENINGSTERAPI    
 IDRETTS-SKADER          LASER 
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19:00 

Våre 3 

beste  

satser  

videre 
 

Line, Jan og Silje satser videre for fullt. Silje har tatt noen steg videre og 

ble nr 3 i NM siste helg i mars i år. Silje taklet værforholdene i Sprova 

godt, noe det står respekt av etter at vinteren startet med et stygt fall i Vi-

kersundbakken. Line og Jan har hatt mye bedre resultater tidligere i vin-

ter—de ble offer for det lunefulle været som rådet hele helga. Rennet ble 

avlyst etter èn omgang. 

Alle disse tre mottok hver seg kroner 4000,- fra  CLUB 246 som inspira-

sjon til å satse videre neste sesong.  
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Skretteberg & Tørre 
 

Lerkeveien 3, 3370 Vikersund 

 

 

Muring og snekkerarbeid 
 

32 78 77 36 
 

97 17 44 24 

 

Økonomigruppa / Støttegruppa 
 

 Leder:   Wenche Backe 

  

 Kasserer:   Ragne-Livi Kind Olsen 

  

 Styremedlemmer: Åse Jorunn Sprakehaug 

     Marry Fuhre 

Hobbyartikler 
Gaveartikler & troll 

32 78 82 52 
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Dine verdier forsikrer du i din  

lokale Brannkasse 

Vikersund   32 78 32 10 

Prestfoss  32 71 23 27 

Noresund  32 78 32 10 

 

VM  i Oslo 2011  
bød på noe nytt -  nemlig klasse 

for damene i normalbakken. 

 

Dessverre ble  rennet skjemmet 

av dårlige forhold/tåke og for 

liten fart, men det var Line Jahr 

som klarte dette best av de nors-

ke. Hun ble nr 10 uten å gjøre 

sine beste hopp. 

 

Line var også gjenganger på 

NRK sin ‖jingle‖ eller intro, og 

ble brukt på plakater  slik vi ser 

til venstre her. 
 

Og målet?   OL i 2014 selvsagt! 



 

 14 

                     Informasjon  
 

om 
 

Vikersund Hoppsenter  
 

finner du på  

 

vikersund.no 

 
Nyheter 

åpningstider  

arrangementer  

kommentarer  

                       resultater  
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Verdenscuplaget kvinner: Gyda Enger - Hernes IL, Maren Lundby - Kollen-

kam, Silje Sprakehaug - Vikersund IF/FTV, Anette Sagen - Remma IL/FTV, 

Line Jahr - Vikersund IF/Lillehammerhopp.  
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Ansvarlige for tilløp og  

bakkepreparering 
 
 

Odd Brandtenborg 
 

  

 

 

Terje Egeberg 
 

Hartz Entrepenør AS 
 

Nybygg og tilbygg 
 

Rehabilitering og restaurering 
 

Tegneoppdrag  -  utleie av byggutstyr 
 

32  78  73  16 
 

94  83  26  84 
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Når kvalitet er viktig 

 

Nyere, strøkne bruktbiler til riktige priser! 
 

RING BILSALG 
 

Arild Skaalien 
Hatlekrysset, 3370 Vikersund   

Tlf. 32 78 23 80      Fax. 32 78 23 79     Mobil 911 29 588  

Åpent klubbmesterskap 10/11 i K-15 og K-25 
 

Etter en stusselig sesong i småbakkene ble det i alle fall noen få uker med 

hopping, og det hele ble avsluttet med cup-renn og mesterskap med pre-

mier til alle og god deltakelse. Fra Vikersund IF var disse med: 

 

Simen Berg, Emma S. Håre, Scan Michal Brown, Ola Løvdal, Sondre 

Strømeng, Jørgen Nyhus, Sivert Henriksen, Marius Hopperstad, Arn-

fred Fidjestøl, Vegard Øvereng Bonsaksen, Marius Haugen, Martin 

Haugen, Jaran Haugen, Sivert Strømeng, Rolf Harry Weggersen, Lars 

Øvereng Hovde, Anders S. Håre, Nicolai Hals. 

 

Gratulerer med fin hopping og topp innsats !! 
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Husk Telenorcupen / Ragnar Weggersens minnecup 
 

Åpen for alle! 
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VIKERSUND IDRETTSFORENING - HOPPGRUPPA 
 

Billig utleie av hopputstyr 
 

VIF Hoppgruppe leier ut hopputstyr til en billig penge. Alle 

kan få leie utstyr, men vi må prioritere medlemmer hvis på-

gangen er stor. Vi har kun moderne utstyr: Ski, dresser, sko 

og hjelm.  
 

 

Møt opp i bakken på tirsdager, eller  

kontakt Øystein Fidjestøl på  

93 41 60 14 
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Per Willy Holseter, 
leder av stiftelsen Vi-
kersund Hoppsenter  
 

Per Willy har akkurat hjemkommet 

fra Planica hvor mange fra Viker-

sund hadde en flott tur i fint vær – 

uten de helt store norske bragdene. 

Møte i KOP ble gjennomført, kon-

takter pleiet og utvidet, og det hele 

var meget vellykket. Det er man-

dag kveld 21.3.2011 og hoppse-

songen er over for år – unntatt NM 

i normalbakke i Steinkjer. Per Wil-

ly har som alltid mange tanker 

rundt vikersundbakkene og investe-

ringer og vedlikehold.  

 

Når det gjelder småbakkene:  Vi 

har søkt om midler til K-5 og K-10. 

Dette er inne på listene og pengene 

kommer, men vi vet ikke helt når 

enda. Vi har fått kr 25000,- fra 

Gjensidige (Modum/Sigdal/

Krødsherad Brannkasse) som egen-

andel. K-10 skal ligge der den gjør 

nå, men altså permanent. Trappa 

må flyttes litt, slik at bakken blir 

sikker og god. Den vil også bli 

plastlagt etter hvert. K-5 skal også 

lages permanent, antagelig ute på 

småbakkeslettene. 

Plastlegging av K-45 ligger på pla-

nen. Vi står i fare for å miste bevil-

gede midler om vi ikke får startet 

dette arbeidet i sommer.  

 

Her må også tilløpet totalrenoveres 

etter hard medfart fra utbygginga. 

Det ble en del steinras. 

 

Slettene på småbakkene ble som 

kjent mye brukt i WC, noe som vil 

skje igjen i 2012. Vi håper at vi får 

gresset grønt også i sommer, og at 

bakkene blir hoppklare. 

Mange ting står ute og ruster osv, og 

det begynner å haste med en del 

vedlikehold og oppgradering av en 

del utstyr. Håpet er å få noen perso-

ner til å ta på seg oppgaven med å 

vedlikeholde anlegget sommerstid, 

slik at vi også i framtiden kan ha 

utstyr og bygninger inntakt. 

Vi må bli flinkere til å legge til rette 

for nye hoppere – rekruttering. Vi 

fikk ikke til å bygge permanent K-

10 før denne sesongen, og bakkene 

har ikke vært hoppet i før etter WC. 

Dette må vi få rettet opp. 

    forts side 22 
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Noe vindskjerming blir det, men 

man må finne ut hvor, og hvor mye. 

Heis er avhengig av nye bevilg-

ninger , så dette er foreløpig uvisst. 

Vi vet alle at arbeidet med å få god-

kjent og finansiert byggetrinn 2 er 

vanskelig og politisk ladet, så her 

jobbes det intenst uten at mange 

opplysninger slipper ut. Vi må bare 

håpe i det lengste – og regne med at 

arrangementet i vinter hvor vi le-

verte alt hva man kunne ønske  - er 

det som skal til for å vippe beslut-

ningen vår vei. 

 

Forslagene til utbedringer er utrolig 

mange, så her gjelder det å sortere 

og ikke legge opp til mer enn man 

kan klare. Det er mindre enn et år 

igjen til VM, og mye skal skje in-

nen den tid.            ..forts side 26 

..forts. fra side 20: PWH 

K-65 er en prioritert oppgave, men 

å få den ferdig til vinteren kan bli 

vanskelig. Særlig om det også skal 

gjøres en del i resten av småbakke-

anlegget. Her trengs det også mer 

penger, og dette jobbes det med. K-

65 planlegges på nordsiden av HS-

117, mellom HS225 og HS117. 

Vi har fått en del fylkesmidler til å 

sikre skråninger osv som begynner 

å se noe skumle ut. Disse pengene 

skal også dekke en del av utbyg-

gingen med løperlandsbyen. Sik-

kerheten i anlegget er viktig, og er 

kostnadskrevende. 

Lyset på på K-105 er inne i kom-

munens investeringsplan, men det 

skjer ikke noe her helt med det førs-

te. Men oppgradert lys skal på plass. 

Når det gjelder skiflyvninga:  Vind-

skjerming og heis er på tapetet.  

17. oktober 2010. Høsten da alt skjedde 
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Premiesponsor småbakkene 

Eiendomsutvikling  
Alt innen bygg, eneboliger og 2-mannsboliger 

Planering og utgraving av tomter etc. 

Kontakt Odd Brandtenborg 
95 23 71 78  -  32 78 84 49 
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Extreme makeover 
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Per Willy Holseter forts. fra s 22 

Blant annet vurderer man et serve-

ringssted i nærheten av der  pum-

pehuset står nå.(Mellom de 2 stør-

set bakkene).  Her kunne man lage 

nye eksklusive plasser for publi-

kum med servering osv. Aller helst 

ved å bygge eget bygg til dette, 

som også kan brukes resten av året 

i andre sammenhenger. 

Nedre området på sørsiden av slet-

ta kan være vanlige publikumsplas-

ser ved for eksempel å senke områ-

det noe. Kanskje få tilgang til taket 

på FlyingTeam hallen. I Hallen 

skal for øvrig arbeidet med dusjan-

legg osv igangsettes. Dette blir et 

tilbygg på sørsiden av hallen. 

 

 

Vi har store inntektspotensiale på 

flere steder, men må vurdere hvert 

tiltak opp mot kostnaden ved å 

kunne realisere disse inntektene. 

Flere telt er det også snakk om, 

men vi må finne ut hva vi ønsker 

slik at vi kan få gjort dette billigst 

mulig når vi får maskinene inn i 

anlegget. Vi så i vinter at behovet 

for teltplass for publikum på langt 

nær er dekket slik vi hadde det.  

Per Willy sitter ikke i Organisa-

sjonskomitèn og ser behovet for å 

bli enda bedre på koordineringssi-

den mellom bakkeeier og de som 

arrangerer rennet. Mye jobb gjøres 

på planleggingssiden mens snøen 

smelter, og så har man planene kla-

re for sommerens aktiviteter så fort 

påsken er unnagjort og mai du 

skjønne milde banker på døren. 

Vi kan bare ønske Per Willy til lyk-

ke med den utrolig viktige jobben 

han gjør for Vikersund Hoppsenter, 

og  egentlig også for hele Modums 

befolkning 

Odd og Andreas Brandten-

borg bygger ”kasse ” til 

nye fundamenter til lys-

mastene. Det er en liten 

hybel som fylles med jern 

og betong.. 
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Mange kanoner 

Så tett har vi aldri sett kanonene stå under 

snøproduksjon før. Når 11-12 kanoner 

kan kjøres på en gang, slik vi ser på bil-

det,  da blir jobben gjort effektivt, og pre-

pareringen i etterkant blir noe lettere fordi 

snøen ligger mer riktig i mer riktig meng-

de. Odd kan bare konstatere at dette fung-

erte meget bra. (HS 117). 
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Modum Næringspark 

Industriveien 38 
 

Pb. 196, 3341 Åmot 

 

 

 

 

 

Tlf.     32 78 73 80  
 
Mob.  93 44 11 42 
 

Fax.   32 78 77 64 
 

 

E-post: post@advokatfredriksen.no 
Web: www.advokatfredriksen.no 
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Modum Regnskapskontor 
Postboks 72 - 3371 Vikersund 

Telefon 32 78 33 80 

E-post: 

mod-kon@online.no 

 

Stort utvalg  -   

spesialister på ski 

og sykkel 

Velkommen til en 

hyggelig handel  

(32 77 96 70) 

 
Krokstadelva 
32 27 01 00 
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—   DITT LOKALE BILSENTER   — 

 

Hos oss gjør du en trygg bilhandel 

enten du velger  

NY OPEL, SUZUKI eller BRUKT ! 

 

 

Alltid godt utvalg 

 

 

 

Hokksund Auto AS 

32 75 51 51 

Bakkerekorder 
År Navn M År Navn M 

1936 Hilmar Myhra 85 1990 Matti Nykanen 171 

1946 Arnold Kongsgård 87,5 1993 Espen Bredesen 185 

1948 Arnold Kongsgård 88,5 1995 Takanobu Okabe 194 

1951 Arne Hoel 98 1998 Takanobu Okabe 194 

1957 Arne Hoel 101 2000 Andreas Goldberger 207 

1958 Asbjørn Osnes 109 2004 Martin Koch 209 

1960 Paavo Lukkariniemi 117 2004 Roland Mueller 211 

1966 Bjørn Wirkola 145 2004 Olav Magne Dønnem 214 

1966 Bjørn Wirkola 146 2004 Roland Mueller 219 

1967 Reinhold Bachler 154 2009 Harri Olli 219 

1977 Frantisek Novak 157 2011 Johan Remen Evensen 243 

1986 Pjotr Fijas 163 2011 Johan Remen Evensen 246,5 
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STERKSTRØM 
 

 Industri 

 Skoler 

 Barnehager 

 Forretninger 

 Boliger 

 Mindre oppdrag for private 

Vi utfører alle typer installasjoner og  service i området: 

SVAKSTRØM 
 

 Tyverialarm 

 Brannalarm 

 Calling 

 ITV 

 Dataspredenett 

 Fiber 

 Telefonsentraler 

Vi tilbyr kontroll av det elektriske anlegget for bedrifter, landbruket og for private. 

Vi kan tilby alt i elektriske artikler relatert til installasjonsavdelingen. 

 

Dette gjelder produkter innenfor elektrisk varme, belysning, overvåkning, 

 datarelatert utstyr, teleprodukter og sikkerhetsutstyr. 

tlf: 32150720             fax: 32785511 
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19 forretninger under et tak - og alle gir deg den beste service 

Meny 
Modum Sparebank 1 
Nille 
Notabene 
Nygård Sport 1 
Optiker’n 
Åmotsenter Cafè 
Åmot Leker og Planter 
 

Apotek 1 
B-Young 
B-Young Sko 
Elite Foto 
Ivars Elektro Expert 
Finess Hårstudio 
Kolberg & Nystrøm Interiør 
Kolberg & Nystrøm Mote 
Mix 

Mandag-Fredag 09-19          Lørdag 09-16 

Bård Sprakehaug har vært kasse-

rer og med i styret i hoppgruppa 

siden håret var mørkt  og tett.  

 

Han har fulgt 3 av egne unger i 

bakkene fra de var små, og har 

med Silje på landslaget. 

 

Bård er primus motor for hoppsko-

len i slutten av september, og går 

på sitt tiende år med hoppskole i 

plastbakkene. 

 

Under alt av renn i VHS finner du 

Bård som sjef for rennkontoret - 

enten det er i K-10 eller HS225. 
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VIF HOPPGRUPPE  

 

oppfordrer medlemmer til å  

benytte våre sponsorer.  

Adv. Sverre S. Fredriksen Modum Brannkasse 

Bil Price Modum Bygg A/S 

Bottolfs Verksted Modum Regnskapskontor 

Byggeriet Krokstadelva Modum Sparebank 1 

Drolsum Bil og Traktor Nils Heier 

Eiker Fysioterapi Norsk Sveiseteknikk AS 

Ferdighus Norge AS Nygård Sport AS 

Forenings-centeret Norge Odd Brandtenborg 

Hestengen Sport Optiker T. Weggersen A/S 

Jahr Bilservice Ring Bilsalg 

Krøderen Elektro Skretteberg & Tørre 

Lundteigen Grønt og Frukt Snarum Bygg as 

Mads Hartz Bygg Tecnor Westad 

Midt Kraft Buskerud AS Tyrifjord Hotell 

Åmotsenteret Vikersund Rammeverksted 

  
  

  

  

Til slutt en ekstra takk til Modum Sparebank1 som er vår 
hovedsponsor og bidrar med betydelige beløp utover dette 
programmet, og til vår gode rennsponsor Hestengen som 
selvsagt er vår leverandør av hopputstyr 
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Postboks 171 

3370 Vikersund 

Tlf   99 27 80 00 

Fax  32 82 90 19 
 

 

 

Norsk Sveiseteknikk 

www.nst.no nst@nst.no 

Telefon: 32 78 76 33 

Telefaks: 32 78 76 32 

post@ferdighus-norge.no 

www.ferdighus-norge.no 

Katfos Næringspark 
3360 GEITHUS 

mailto:post@ferdighus-norge.no
http://www.ferdighus-norge.no
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VIKERSUND HOPPSENTER 
 

Bakkerekorder pr 1.4.2011 

 

HERRER 
HS225 246,5 Johan Remen Evensen Molde & O 06.03.04 
HS117 124,5 Kim R Elverum Sorsell Finland 21.11.10 
K-65 78 Petter Wettre Skogn IL 09.01.05 
K-45 49 Simen Grimsrud Asker SK 19.02.06 
K-25 
PLAST 

27,5 Terje Hilde Asker SK 03.01.98 
26,5 Leif Marius Hagemoen Gausdal SL 25.09.05 

K-15 
PLAST 

16 Mats S. Berggaard Stranden IL 29.01.05 
15,5 Hans Robin Høglund Eggedal IL 26.09.04 

 

DAMER 
HS207 174,5 Anette Sagen Remma IL 06.03.04 
HS117 122 Daniela Iraschko Østerrike 14.12.09 
K-65 71,5 Anette Sagen Remma IL 21.01.01 
K-45 45,5 Gyda Enger Hernes IL 20.02.05 
K-25 
PLAST 

24,5 Mari Backe Vikersund IF 06.03.00 
25,5 Mari Backe Vikersund IF 28.09.03 

K-15 

PLAST 
14,5 Maren Lundby Kolbukam. 15.03.03 
12,5 Ingeri JAB Ness Kolbukam. 28.08.03 

 


