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Selv om våren er kommet og vi alle 

ser fram mot en god og varm (?) 

sommer, ligger ikke aktiviteten i vi-

kersund Hoppgruppe nede. Ei heller 

for  de andre organisasjonene tilknyt-

tet hoppsenteret i  Heggenåsen. 

 

Hoppgruppas store oppgave fram-

over er å ta vare på den rekrutte-

ringen vi har hatt siste år, og styrke 

denne videre. 

 

Et innspill i denne sammenheng har 

vært å aktivisere flere klubber i om-

egnen, som kan samarbeide om re-

kruttering lokalt i klubbene og bruke 

Vikersund Hoppsenter som hjemme-

bakke. Man kan for eksempel tenke 

seg en slags ”Modum & Omegn 

Hopprekrutt” som en overbygning 

for mange klubber som kan samar-

beide om trenere, treninger, anlegg 

og renn. Hva man vil lande på når 

det gjelder dette er spennende. 

Redaktøren har ordet 

Videre vurderer hoppgruppa i sam-

arbeid med flere å kjøpe inn  den 

mobile hoppbakken som ble lånt 

fra skiforbundet i vinter. 

 

Jeg tar sjansen på å sitere hopp-

gruppas leder Halvor Hartz: 

 

”For å øke rekrutteringen har vi i 

hoppgruppa diskutert en rekke for-

slag de siste årene.  Ett av dem har 

vært å få tak i et eksemplar av den 

mobile hoppbakken for så å la den 

turnere rundt på barneskolene i 

området.  Målsettingen er at barna 

skal leke i hoppbakken i friminut-

tene og fritimene for på den måten 

å få lyst til å oppsøke de minste 

bakkene i hoppsenteret vårt.  Det 

er samme tankegang som ligger 

bak ballbingene på skolene.  Flere 

steder i landet har de fått stor til-

strømning til hoppsporten med å 

stille slik bakke til rådighet på sko-

lene, og samtidig fulgt opp med 

personer som har gitt rettledning 

og instruksjon.” 
 

Vi andre følger utviklingen med 

spenning, og ser allerede fram mot 

en ny og spennende sesong for bå-

de store og små 

   Øystein Fidjestøl 



 

 3 

HOVEDSPONSOR 2012 
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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Hoppskolen 2011 



 

 5 

 

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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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 

4 bilder  -  ett hopp 
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1.900,- 
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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 

  

 Vara: 

 Øystein Fidjestøl (red) 

 Silje Sprakehaug (uingd. Repr.)  

K – punkt  195 meter 

Hill size 225 meter 

Lengde fra toppen av stillaset til enden av sletta 570 meter 

Lengde tilløp 134 meter 

Vinkel fartstilløp 36 grader 

Lengde fra hoppkant til fallgrensa  272 meter 

Vinkel unnarenn (bratteste del) 38 grader 

Vinkel K – punkt 35 grader 

Vinkel HS 225 32 grader 

Vinkel ved 250 meter 24 grader 

Vinkel hopp 11 grader 

Vertikal høydeforskjell fra hoppkant til K-punkt 100,68 meter 

Vertikal høydeforskjell fra fallgrense til hoppkant 135 meter 

Bredde unnarenn ved HS 225  41 meter 

Hastighet på hoppkanten ca. 102 km/t. 

Total høydeforskjell mellom slette og topp 200,27 m 

Hastighet i landingsøyeblikket ca. 110-115 km/t 
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        Tlf:  32  78  11  94             Fax:  32  78  00  91 
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Espen M. Trana 32 75 25 75 

 
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 

Norgesmester, men ikke på 

landslaget… 
Anders Jacobsen er fullt i gang som skihopper. Det ble bestemt etter VM i 

Vikersund. 

 

Jacobsen vant normalbakke-NM på Voss i Mars med god margin, men det 

var ikke nok til å bli tatt ut på landslaget for herrer. Vi tror likevel dette ba-

re er en spore til videre satsning, og en berikelse for hoppmiljøet i Flying 

Team Vikersund. Buskerud fikk bronse i lagkonkurransen, med Daniel 

Andre Tande, Fredrik Aalien og Mats Berggaard i tillegg til AJ. 

 

Anette Sagen var suveren vinner i dameklassen, mens Line Jahr fikk en like 

klar sølvplass. Line blogger og mener resultatet var greit siden hun har vært 

nest best i år, men at selve hoppingen ikke var helt på topp. 
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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 

 

Nye hoppdresser? 

I mai-juni ser det ut til at det blir bestemt 

nye regler for hoppdresser. 

 

Kanskje er tiden over for målinger av dres-

sens størrelse og diskvalifiseringer. 

 

Den nye dressen er sydd sammen av færre 

deler, og sitter tett på kroppen. Dressen 

størrelse er som kroppens størrelse. Bare 

fra knærne og ned gjøres det ekstra plass 

for sko og hælkapper. 

 

På bildet ser vi Morgestern posere. For oss 

som er gamle nok, minner dressen om de 

vi hadde på 80-tallet laget av Mizuno. Det 

var ”pølseskinn”. 

 

Dressene vil antaglig ikke tåle fullt så ag-

gressive utganger                forts. side 24 
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                     Informasjon  
 

om 
 

Vikersund Hoppsenter  
 

finner du på  

 

vikersund.no 

 
Nyheter 

åpningstider  

arrangementer  

kommentarer  

                       resultater  

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 
 

 

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  
 
Hvert år ringer jeg Per Willy for å få en 

status rundt Vikersund Hoppsenter (VHS). 

Derved blir programmet aktuelt og det blir 

en informasjonskanal for Stiftelsen VHS 

ut mot hoppere og ledere og foreldre. En 

del av det som skjer synes godt, mens 

andre ting aner vi lite om.  

 

Noen ganger kan prioriteringene virke litt 

merkelige, men ofte er det usynlige nød-

vendigheter som gjør at man velger som 

man gjør. Mye har skjedd med nasjonalan-

legget, men også noe har skjedd i små-

bakkeanlegget. La oss starte der:  

Vi har nå fått mer fokus på småbakkenes 

betydning og viktigheten av rekruttering 

og driftsgrupper rundt bakkene. Mange 

ønsker å styrke aktiviteten, og vi er i gang. 

Målet er å bedre tilbudet for dem som vil 

starte med hopping. Særlig ønsket vi ny K-

5 og K-10. K-10 ble planert rett før snøen 

kom i vinter, og trapper er blitt satt opp. 

Bakken er hoppklar, selv om vi foreløpig 

mangler spormal og bommer. Det blir nes-

te steg. K-45 fikk vi reparert og den er nå i 

bruk, etter en del steinras under utbygging-

en av HS-225. Vi jobber videre med K-5. 

 

Til sommeren skal K-45 plastlegges. El-

lers må vi være klare på viktigheten av 

vedlikehold framover. Vi har mye utstyr 

og bygninger, og dette må tas vare på. 

 

Forts s 22 
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Det er et økonomisk spørsmål, men også et 

personellmessig spørsmål. Vi skal få det 

til, men om alt skal kjøpes i forbindelse 

med K-65 kan det dra litt ut i tid.  

’K-105 har vært i drift, men står akkurat nå 

stille og ubrukt grunnet en vinsj som ikke 

er sikker nok lenger. Det jobbes intentenst 

i disse dager for å finne løsninger på dette. 

Fordeling av arbeidsoppgaver er utford-

ringer vi står overfor. Håpet er å få til 2 

driftsgrupper slik vi hadde for noen år si-

den.  

K-195, eller HS-225 

Bygging av Verdens største bakke har hatt 

hovedfokus i mange år, og mye ble gjort 

før prøve-VM i fjor. Bevilgningene på kr 

18 mill. i revidert statsbudsjett ga oss mu-

ligheter. Den nye heisen er nå oppe og man 

er i ferd med å teste den slik at den blir 

godkjent.  

Her står vi foran en del opplæring og be-

hov for folk til å drifte heisen på en for-

svarlig måte. Her tenker vi oss en heis som 

skal brukes mer enn ei langhelg annet 

hvert år. Heisen blir viktig for hopping i K-

105, men også for annen aktivitet.  Være 

en heis som tar folk opp til utfartsområder 

på toppen. Ta turen opp på åsen. Åpner for 

mer aktivitet på åsen i årene framover 

Kommentatorboksene vi har brukt ble ikke 

godkjent av FIS, så vi måtte bygge nye. Et 

prosjekt som har kostet oss et par millio-

ner, og som ikke var beregnet. 

Det er laget flere avsatser, og vi har nå 

varmestue på toppen. Nasjonalanlegget gir 

store inntekter, men det koster ekstremt 

mye å bygge opp anlegget og drifte dette 

framover.  

Forts s 24 

Vi jobber også med å få til småbakker i 

nærområdet til skolene. Dette kan være en 

veldig viktig faktor i rekrutteringen. Vi 

som er med vet at dette er veldig gøy, men 

at det er viktig at vi ikke forbruker de som 

er med, men at flere er med å drar lasset. 

Man trenger ikke være medlem av Viker-

sund for å ha VHS som hjemmebakke. Det 

gjelder alle klubbene rundt oss. Bedre om 

klubbene rundt har hoppgrupper som knyt-

ter seg til anlegget i VHS. Med stiftelsen 

som eier ligger det til rette for å bruke kroa 

som samlingssted, man har hall, gardero-

beanlegg, treningsrom og hoppbakker med 

snø og med plast.  

Det har vært diskutert et mini-VHS-team: 

For hoppere under 12 år. Vi tenker oss at 

hoppere vil kunne knytte seg til VHS som 

treningsgruppe. For eksempel unger som 

hopper for Geithus – VHS, Åmot – VHS, 

Vikersund - VHS. Dette bør være interes-

sant for flere klubber – småbakkene kan 

ikke lenger bare være Vikersund IF sin 

oppgave. Dette kan bli et team litt lik det 

som finnes for de eldre hopperne. Deltake-

re som hopper for sin klubb, men tilknyttet 

teamet i VHS. Felles trener, felles trening-

er, felles miljø. Dette er veldig spennende 

tanker som bør kunne få flere klubber til å 

ha hoppgrupper, og til å ha VHS som sin 

hjemmebakke.  
 
Småbakkefokuset kommer både fra stiftel-

sen VHS og fra vikersund hoppgruppe. 

Stiftelsen er allerede nå med å ta et større 

ansvar fordi belastningen på hoppgruppa 

ble alt for stor. Antall personer i hoppgrup-

pa har blitt redusert ettersom færre lokale 

unger hopper på ski. 

Vi må prøve å få til en ordning hvor flere 

klubber kan engasjere seg og føle at dette 

er en bakke også for dem.  

K-65 har vært mye i fokus. Den er jo ned-

lagt i den form den har hatt, og målet er å 

få til en tilsvarende bakke.  
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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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Vi må ha fokus på breddeidretten i hopp-

senteret som skjer utenom nasjonalanleg-

get, men som nyter godt av at vi har nasjo-

nalanlegg. Heis, lys, hall, kro, tråkkema-

skin osv.  

Positivt med mye ros og god omtale både 

lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Signalbygget med Vingen på toppen som 

næringslivet har reist penger til har allere-

de blitt en suksess. Nasjonalanlegget kun-

ne ikke makte å bygge dette økonomisk 

sett. Bygget virker veldig positivt på hele 

anlegget. Privatpersoner, organisasjoner, 

klubber og næringsliv har nærmest på en 

rørende måte vist initiativ, handlekraft og 

økonomisk vilje til å få dette til. 

Garderobebygget er i ferd med å bli fer-

digstilt.  

Viktig å få dette klart til VM. Her har vi 

operasjonssenter – toaletter -  NRK har 

hele andre etasje samt flere rom som skal 

benyttes. Treningsrom blir ferdig etter 

hvert, men det vil ta en stund også etter 

VM. 

Den store fyllingen på nedsiden av bakke-

ne er nå planert, og har gitt oss stor plass 

til busser. Her kan vi fylle 20 busser sam-

tidig med publikummere, og da har vi mye 

større kapasitet enn tidligere. 

Investeringene som følger nasjonalanleg-

get gir muligheter til å bruke anlegget 

selvfølgelig til hopping, men også til mye 

annet. 

   Forts. s 26 

 

Forts. fra side 13: Ny hoppdress 

 

Som vi har sett de siste årene, og kanskje 

vil det kreve litt høyere fart på hoppkan-

ten, og derved en noe høyere svevkurve. 

 

Ingenting er bestemt enda, og virkningen 

av dressen blir bare spekulasjoner inntil 

den er skikkelig testet på trening og i renn. 

 

Målet er at dressen skal brukes under som-

merens ”Grand Prix”. 

 

Bertil Pålsrud uttaler:  

- Forhåpentligvis blir det enda mer rettfer-

dighet og mindre spekulasjoner. De nye 

dressene skal også være enklere å håndtere 

for alle parter. 

Det blir en forholdsvis stor endring, sier 

Pålsrud. 

...Så får vi se om ikke Line Jahr må lære 

seg å sy hoppdress på nytt.. 

     :-)) 
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Mulighetene for å arrangere mye annet 

enn hopprenn. Konserter, utstillinger, 

andre sportsarrangementer og mye annet 

man kan tenke seg at det kan brukes til.  

Langrennstrening innover i marka er posi-

tivt. Dette jobbes det med. Bare det å 

komme såpass opp i høyden gir fordeler 

både treningsmessig og friluftsmessig. 

Tidligere snø, tidlig klare løyper. Som-

merturer og bruk av åsen i sommerhalv-

året også. Mulighetene er mange. Sykkel-

folket spør: Hvor skal sykkelløypene gå? 

Vi vil sykle til Drammen…   Hvem kan 

være med på å realisere en del av alle de 

ideene som spretter opp og som er spen-

nende? 

 

Gledelig med frivillighetsaktiviteten i 

KROA. Det har gjort det mulig å holde 

åpent i store deler av året og i viktige pe-

rioder både for ferie og jobb i anlegget. 

Aktiviteten her vil kunne bli enda større. 

Kapasiteten er større. 

Vi har sprengt ut 4-5000 kubikkmeter på 

toppen i forbindelse med heisen, og der er 

det reist en ny løperlandsby på toppen bak 

vingen.  

Ferdigstiller flerbruksbygget ved at andre-

etasjen er på plass med 150 m2 og en stor 

terrasse på resten av taket. Et fint sted for 

selskapslokaler, møter osv.  

Store rom også i forbindelse med gardero-

beanlegget. Vi trenger ikke ha alle i kroa – 

men bruke store lokaler også i andre deler 

av hele bygget. Her gjenstår en del tiltak 

ad strøm og så videre, men dette skal kom-

me etter hvert. Vi har nå fiber helt til Oslo. 

Trådløst nett de fleste steder. Mobilnettet 

er også forsterket mye, så dette fungerer nå 

veldig bra.  

25.1 starter man å reise publikumsteltet, og 

deretter skal de reise telt mellom skiflyv-

ninga og K-105. Mange skal bo i K-65 

tårnet, og der oppgraderes det med senger 

og møbler osv. Det blir en nettogevinst 

samt at vi får gode muligheter til å leie ut 

til overnattinger etter hvert. Etter VM kan 

vi kanskje tenke oss å utvikle overnattings-

mulighetene i anlegget. Dette er spennen-

de. 

Skal vi ha bobiler inn i området? Vi har 

mye av infrastrukturen på plass og kan 

etter hvert skaffe oss gode inntekter gjen-

nom hele året.  

 Forts s 28 

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). 

Kommunalbanken vil støtte VHS generelt 

med kroner 150 000,- i driftsmidler hvert 

år i 5 år framover. Banken tok selv initiativ 

til dette, og det har vært en meget behage-

lig samarbeid med kommunalbanken. Det 

er der VHS har mye av sine lån. Det er 

første gang banken er med på noe sånt, og 

det er litt spennende å være pionerer på 

dette. Det gir oss nye muligheter til å drifte 

anlegget bedre og mer effektivt. 

Uten Modum Spabanks engasjement og 

økonomisk støtte til hallen, til garderobe-

anlegget og til bygget "Vingen" hadde nok 

ikke anlegget kunnet se slik ut som det 

gjør i dag. Dette har vært helt essensielt 

for å få til alle de investeringene som er 

gjort de sistee åra. 

Med vennlig hilsen Per Willy 
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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 

 



 

 31 

—   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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Telefon: 32 78 76 33 

Telefaks: 32 78 76 32 

post@ferdighus-norge.no 

www.ferdighus-norge.no 

Hovdeveien 
3370 VIKERSUND 

 

  

 
 

Din sveiseekspert.  

Leverer alt innenfor sveisetilsett. 
  

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 Ullensaker  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 
13,5 Marie B Mygland Fossum 25.09.11 

 


