Vikersund Hoppsenter
Vikersundrennet 2014
Program for rennet side 4.

Program
Startliste
Parkering
Kr 50,-

Velkommen til
Vikersund Hoppsenter
I skrivende stund er sesongen godt i
gang, vi kan glede oss stort over at
Vikersund igjen har en hopper i OL,
Line Jahr som skal delta i Sotsji nå i
februar. De!e er andre gang vi har en
hopper fra vår klubb i OL, sist var Ole
Gunnar Fidjestøl.
Noe som er utrolig koselig, er at Ole
Gunnar nå har få! sin egen vegg i skikroa, her har vi muligheten "l og se
alle hans trofeer gjennom hans lange
hopp karriere. Gratulere Ole Gunnar,
de!e er fortjent.
Vi har også Jan Fuhre som ligger å snuser helt oppunder de aller beste på
WC laget, Jan har i år delta! i ﬂere
COC renn, med mange gode plasseringer og vunnet en del NC renn. Stå
på Jan, vi følger med deg.
Det har bli! en lang førvinter for våre
hopprekru!er, lite snø har preget hele
landet før jul, noe som har sa! tålmodigheten "l alle på prøve.
Li! ut i januar kom snøen og kulda, så
nå står alle våre bakker klare "l å ta
imot våre hoppere.
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Årets høydepunkt for oss i hoppgruppa, blir vårt eget renn 8. Februar, her
skal vi også for første gang på mange
år arrangere kombinert. Det at vi kan
få "l et kombinertrenn, er vårt ﬁne
samarbeid med langrennsgruppa i
klubben. Håper de!e kan være starten på noe ﬁnt fremover.
Vi kan også smykke oss med plast i
K10 denne sommeren. E!er iherdig
dugnad fra foreldrene i gruppa, ble
den ferdig høsten 2013. Når våren er
her, vil også K45 bli plastlagt, noe vi
ser veldig frem "l.
På vegne av hoppgruppa i Vikersund,
ønsker jeg alle et ﬁnt hoppår.
Hilsen
Jarle Grøterud
Leder VIF Hoppgruppe

HOVEDSPONSOR 2014
for VIF hoppgruppe
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Jahr Bilservice AS
v/ Per Egil Ødenes - Jahrveien - 3340 Åmot

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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Hoppgruppa i
stadig fremgang
VIF sin hoppgruppe har ikke ligget på
latsiden fordi om det ikke har vært snø.
I løpet av sommeren har gruppa gjenom mange dugnadstimer plastlagt
K10, slik at vi kan sikre den yngste
delen av våre hopprekrutter. Vi vil særlig fremheve Stian Solbakken som har
vært et «rivjern» under denne prosessen.
Noe vi beklager er den dalende
interessen rundt vår hoppskole de
siste årene. Denne har bli! arrangert
i midten av september på plast. I år
må!e vi for første gang avlyse grunnet alt
for liten deltagelse. .
Forts. s. 12
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Fluege.de, Elan, Fischer
Adidas, Jalas, Rass

1.900,-
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Styret i hoppgruppa
2014
Leder:
Jarle Grøterud
Kasserer:
Lene Nordmarken
Styremedlemmer
Stian Solbakken
Kjell Vidar Finsrud
Lena Kristiansen
Styremedlemmer
Wenche Backe
Åsmund Jahr
Jarle Hopperstad
Vegard Aabye
Silje Sprakehaug

Vara:
Per Øyvind Fjellstad ”Pøffen”
Ole Eivind Fuhre
Valgkomité: Ole Gunnar Fidjestøl
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Tlf: 32 78 11 94

Fax: 32 78 00 91
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Eiker
Fysioterapi
ALT I FYSIKALSK BEHANDLING
SHOCK-WAVE BEH.
IDRETTS-SKADER

TRENINGSTERAPI
LASER

Espen M. Trana
32 75 25 75
espenmt@gmail.com - 90 04 77 62
Jan Sandberg
32 75 46 60
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Hobbyartikler
Gaveartikler & troll
32 78 82 52

Forts fra s. 7

Hoppsjef i NSF Clas Brede Bråthen kan fortelle at det de siste årene har
bli! bygget så mange plastanlegg, at han tror de!e har noe av årsaken "l
liten deltagelse. Nå går det fort mot vinteren, og snøen vil e!er all sannsynlighet pryde bakkene våre i god "d før julen ringes inn.
Utesesongen er nå i gang, hver "rsdag og torsdag mellom kl. 18.00 og
19.30 er det full ak!vitet i småbakkene med trening for våre hopprekru!er. Fra den minste K3 "l den største K45.
Vikersund har de første småbakkene i distriktet snølagt og klare "l bruk.
De!e takket være en iherdig dugnadsgjeng av foreldre.
(forts. s. 17)
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E-mail: odrolsum@online.no

19:00

Lokal forsikring - nær deg
Lokal gebyrfri nettbank
Vikersund
Prestfoss
Noresund

32 78 32 10
32 71 23 27
32 78 32 10

anne-kristin.strand@gjensidige.no
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Premiesamlinga ut av mørket
30. Januar var en stor dag for alle hopp interesserte i Vikersund. Vår alles Ole Gunnar
Fidjestøl (Gussi) fikk sin egen vegg i Vikersund Hoppsenter. Hele hans premiesamling er
det nå mulig å se i skikroa i Hoppsenteret. 18 år som internasjonel hopper, hvorav 10 i
World Cup, tilsier at det er en imponerende samling.
Vi vil gratulere Ole Gunnar - dette er vel fortjent!

Jarle G

14

15

Ansvarlige for tilløp og
bakkepreparering
Odd Brandtenborg
Dag Rogstad
Roar Edquist
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

Hartz Entrepenør AS
Nybygg og tilbygg
Rehabilitering og restaurering
Tegneoppdrag - utleie av byggutstyr

918 54 913
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Forts. fra s. 12
Vår hovedtrener Silje Sprakehaug, sammen med Øystein og
Ole Gunnar Fidjestøl gjør en
fantastisk jobb.
VIF hoppgruppe har denne sesongen arrangert to renn i K105 (HS117). Dette var renn i
BUFF– Norges Cup. Begge rennene ble arrangert lørdag 30.
nov da værutsiktene for søndag
var vel luftige.
Daniel Andre Tande
(Kongsberg IF) og Mats
Berggaard (Ringkollen SK) sørget for to fantastiske seiere til
Flying Team Vikersund på
hjemmebane.

Dette var renn for junior og
senior.
8. februar vil vi arrangere renn
i alle småbakkene, fra K-3 tom.
K-45. I tillegg vil vi arrangere
kombinert samme dag, dette
også i hoppanlegget

“Vi har all!d plass
!l ﬂere hopprekru#er.
Ta kontakt med
hoppgruppa.
Vi har alt av utstyr,
kun hjelm og briller må du s!lle
med selv!”

I sommer ble det lagt plast i K-10!
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