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Albert Kr. Hæhre AS

Skiflygingsrennet i januar ble en stor suksess. Etter gode treningsomganger torsdag og fredag toppet det hele seg med en
fantastisk dag på lørdag med nærmere 20.000 mennesker i bakken. Søndagen var det like ved at det kunne blitt hoppet, selv om
det blåste opp mot orkan ikke langt fra Modum. De 8-10.000
som hadde funnet veien til bakken hadde likevel en bra dag med
mye god underholdning.
Det har også vært mye skryt for det arrangementsmessige, selv
om evalueringen vår i etterkant viser at det er en del ting som kan gjøres enda bedre og som
bør rettes på til neste gang. Om noen har tvilt, så er det i hvert fall bevist igjen at vi kan
arrangere hopprenn i toppklasse - og at det kan skapes folkefest også i Vikersund.
Til sammen var det ganske nøyaktig 1150 frivillige som sto bak arrangementet. Noen har
arbeidet en dag og noen mange, men alle er viktige for at vi skal kunne gjennomføre oppgaven. Tusen takk til alle for innsatsen! Totalt ble det lagt ned over 17.000 timer i løpet av
rennuka. I tillegg er det arbeidet mye dugnad i høst i hoppsenteret og selvfølgelig lagt ned
mye planleggingsarbeid i organisasjonskomiteen og de ulike underkomiteene gjennom
mange måneder.
Denne dugnadsinnsatsen gir også en god økonomisk gevinst - i tillegg til gleden av å være
med på en slik «happening». For gruppene i Vikersund IF er denne inntekten et viktig
grunnlag for å kunne opprettholde aktiviteten. Utenom VIF er det 20 andre lag og foreninger som får sin del i forhold til innsatsen. Et godt økonomisk resultat sikrer i tillegg driften
i hoppsenteret, bl.a. med ny tråkkemaskin, og gjør det mulig for oss å utvikle hoppsenteret
videre fram mot nye renn.
Det er mange spennende planer, med utbygging av bakken og bygging av kombinert fotballhall, flerbrukshus og tribuner som siste nyhet. Etter fire år som leder av VIF er det likevel nå virkelig på tide å la nye folk slippe til. Etter så mange år er ikke lenger motivasjonen til stede på samme vis som før og andre kan gjøre en langt bedre jobb.

www.akh.no
Det er mange utfordringer å ta fatt i for den nye lederen, både i forhold til drift og utvikling av hoppsenteret og våre andre anlegg og i forhold til økonomien for hovedforening og
grupper. Takk for meg og lykke til videre for ny leder og resten av styret !
Eirik Bjørn
Leder i VIF

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Alpingruppa
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Alpint!
Endelig kom vinteren, kulda og ikke minst snøen! Så nå er vi – og mange andre – i full gang i
slalombakken. Skitrekket åpnet lørdag 27. januar (halve trekket). Det var nok mange som synes
ventetiden ble lang før vinteren kom hit i år. Så når bakken åpnet var de ikke sene med å tørke
støvet av slalomskia. Og besøket har vært veldig bra alle dagene siden åpningen. Hele trekket
var snølagt og ble åpnet helgen etter. I skrivende stund er det ikke klarlagt om hele løypa (dvs
stolheisen), vil bli åpnet denne sesongen. Dette vurderes fortløpende, og oppdaterte opplysninger om dette, priser og aktiviteter fås ved å sjekke hjemmesiden til Alpinsenteret:
www.vikersundalpinsenter.no.
Velkommen til en linse- eller brilleprat

• Det første Knartenrennet skulle vært avholdt den 27. januar, men siden hele skitrekket ikke
var snølagt, måtte dette avlyses. Knarten 2 ble avholdt lør 17. feb kl 15 og Tore’s Minnerenn
skal avholdes lør 17. mars, dersom hele bakken er snølagt.
• Byttedag ble arrangert onsdag 7. feb. om ettermiddagen. Det hadde vært fint med tilbakemelding fra dere om hvordan dere synes dette fungerte i forhold til tidligere byttedager, som
har vært i løpet av en helg.

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 88 99

• Slalombakken er åpen mandag, onsdag og torsdag fra kl 16.30 til kl 20.30, tirsdag fra kl 16.30
til kl 21.30, lørdag og søndag fra kl 10.30 til kl 17.00. Fredag er bakken stengt.
• Hver tirsdag avholdes «Voksenkveld» i bakken. Bakken er åpen for alle, men de som er over
18 år får kjøpt kveldskort rimeligere, samt at de får en kaffekopp. Heisen er, som nevnt
ovenfor, åpen 1 time lenger på tirsdager.
Håper vi sees i bakken.

Tyrifjord Hotell · Tlf. 32 77 84 00
www.tyrifjord.no

Sterkstrøm/svakstrøm
Tlf. 32 78 14 00 · Fax 32 78 14 01

Med vennlig hilsen
Vikersund Alpin- og Snowboardklubb

WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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En liten hilsen
fra langrennsgruppa

Langrenn

7

Kamp på oppløpet:
Bendik Holberg og Ola Bråthen Uhlen,
på siden Odd Henning Kopperud.

Snøen kom akkurat i tide til vår første telenor-karusell som var 24.januar. Vi har nå avviklet 5
skikaruseller . Det har vært stor oppslutning om skikarusellene i år, ca 50-60 unger i alderen 415 år pluss noen voksne per karusell. I alt har 67 deltatt. Her kommer noen glimt fra den siste
skikarusellen:
Etter vinterferien
blir det klubbmesterskap i klassisk
og fri stil.
For langrennsgruppa
Kjellrun Dahl
Bekkeseth

Vel i mål:
Hanna og Erik Berg, i bakgrunn;
tidtager Odd Tormod Eriksen.

Klare til «kamp»: Øystein Bekkeseth og Simen Berg.

Klare til start: Mats Klevstad, Maren Berg,
Jørgen Berg, Ruben Hervig, Anette Hervig.
Foreldre: Solveig Klevstad og Olav Berg.

Jørgen Berg, Sigurd Bache, Anette Wold og
«starter» Hanne Tuft.

Ferdig med runden:
Håkon Edvardsen.

Markus M. Klepelv og Håkon Bekkeseth.
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Håndball er moro!
Like før jul gikk vi ut med et skriv til jenter i 4, 5, 6 og 7 klasse i Modum. I skrivet forklarte
vi hvor morsomt håndball er. Det var tydelig at mange fikk med seg dette for på det eldste laget
ble det fordoblet antall spillere og hos de minste ble det 5 doblet. Da føler man som leder at
man har lyktes. Det er utrolig deilig for alle involverte og se rekrutteringen gro.
De yngste jentene har to utrolig dyktige trenere i Camilla Bye og Christina Berg. Jeg syns de
er utrolig flinke til å forklare og vise engasjement. På laget over har vi Live Fure og Tonje Berg,
de har lært jentene veldig mye over de 3 årene de har trent dem. Jeg må si jeg er imponert over
det engasjementet dere greier å ha og over hvor glade jentene er i dere. Dere er bare flinke.
Over disse to lagene er det smått med spillere, men satsningsgruppen vår, bestående av J-18,
D-2 div, D-3 div, har hatt en god utvikling i år. Resultatmessig har det svingt mye, men fokus
for oss trenere har i år vært og forbedre spilleren i laget. Til neste år blir det mer å bygge et lag
og da vil resultatene bli mer stabile. J-18 er Buskeruds tredje beste lag selv om vi faktisk bare
har en spiller som er 18, det lover veldig godt for neste sesong.
Også har vi hatt et lag i 4 div som er et lag for hobby spillere som har det gøy og bare trimmer.

Albana Bekteshi, Camilla Bye. De med ryggen delvis
til er f.v. Tonje Berg, Aina Kitelsen og Christina Berg.

Like før jul hadde vi juleavslutning i Modum hallen, der vi hadde premiering for beste og mest
originale julepåkledning. Her er noen av bildene:
Stig-Ivan Larsen
Sportslig leder
Stig-Ivan Larsen.
Hanna Kjemperud..
Kristiane Sveum og Hanna
Kjemperud.

Trine Lise Berg og Randi Nilsen.

Ola Løvdal.

Camilla Bye og Guro Rundbråten..
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Velg buss med omtanke
Vi påtar oss alle typer oppdrag fra sightseeing og
dagsturer til ﬂerdagsturer.

Nettbuss Drammen
avd. Vikersund
Tlf. 32 77 86 50
Faks. 32 77 86 60

Vi utfører gjerne rene transportoppdrag, men vi kan
også tilby skreddersydde turopplegg i samarbeid
med våre kunder.
Ring oss idag om du ønsker mer informasjon.

Hopp
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Vikersund hopprekrutter
sin dag under WC-rennet
Når små unger får verdens beste hoppere på
besøk til sin hjemmearena, er det ikke rart at
forventingene er store. Allerede før Anders
dro til hoppuka, hadde vi skjønt at her er det
noe stort på gang. Og denne gangen traff
vi..! Alle ungene, som nå er blitt godt over
20 i tallet, fikk like jakker med Anders sin
signatur godt synlig på ryggen. Og det
smakte godt, når jakkene ble utlevert rett
etter hoppukeseieren.
Hopprekruttene venter på sitt store idol…
Fordi det skal være spesielt å være hopper
fra Vikersund når arrangementet går her,
klarte vi å lage et eget opplegg for rekruttene. Ungene møtte fram forventingsfulle
allerede halv tolv på søndag, i like dresser.
Frode Håre – Anders sin tidligere trener –
hadde også vært behjelpelig med å skaffe
signaturkort med Anders sin autograf og
bilde som han gav til alle ungene.

GULLSMED · URMAKER
Vikersund

·

Telefon 32 78 70 62

Selv om rennet stadig ble utsatt, var ungene
– og deres foreldre – veldig tålmodige. Nye
tider ble satt, men ingen dro hjem. Da
beskjeden kom om at rennet skulle starte,
Endelig.! Anders skriver autograf til en
ble Vikersund-rekruttene geleidet bak sperheldig Vikersund hopper.
ringene for å få stå rett ved der hopperne
kom ut fra sletta. Stolte unger marsjerte med
plakaten «Vi hopper i Vikersund», og stilte seg helt på kanten for å se godt. Best utsikt, og
mulighet til å få tatt en prat med hopperne, var forlokkende. Og Anders Jacobsen var informert om at vi sto der, og skulle stoppe når han kom forbi.
Ventetiden ble lang, men når NRK kom og gjorde et lite intervju med ungene, skjedde det jo
noe spennende som hjalp til, og gjorde at tiden gikk fortere. Til tross for at rennet ble avlyst,
ble det likevel en stor opplevelse når mange hoppere kom ned for å hilse på. Hopperne la
godt merke til de 16 barna som sto der som kun hoppere og vakter fikk gå, og stoppet og
skrev villig vekk autografer. Og Anders fikk se jakkene med navntrekket sitt godt plassert på

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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ryggen! En av rekrutthopperne var også veldig stolt: Han «fikk inn» et spørsmål:
«Har du hoppet i Vikersundbakken»? Anders repliserte kjapt: «Jeg prøvde den så vidt i går.»
Eva Baustad
Oppmann
Turid Tandberg og
Bård Sprakehaug
har full kontroll
på rennkontoret.

Det samme har
Ole Eivind fra
speakerbua.

Line i COC i Østerrike og Italia
Fire hoppjenter fra
Norge reiste til
COC i Østerrike og
Italia 12.1 til 16.1
mens Skiflyvningssirkukuset herjet i
Vikersund. Disse var Line Jahr fra Vikersund sammen med Anette Sa-gen, Remma
IL, Gyda Enger, Hernes IL og Live Frisak
fra Jardar. Line og Anette fikk også med seg
3 hopp hver seg på onsdag i skiflyvningsbakken før de reiste.
I rennet i Villac på søndag ble det 17. plass til
Line, mens Anette kom på 4. plass.
I Toblac på mandag og tirsdag gikk det litt
bedre. Line ble nr. 17 og 12 og Anette vant
begge rennene.
Stoff til neste VIF-avis sendes innen 15. mai 2007 til Ann Karin Kolstad Berget
med kopi til Caspersens Trykkeri AS
E-post: akoberge@online.no og post@caspersens-trykkeri.no

Hopp
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Hoppfestivalen 2007
Nok et vellykket arrangement
er vel i havn. Vi har ikke mer
enn akkurat fått ryddet bort
de siste rester etter skiflyvningsfesten, før det braker det
løs igjen. Denne gang er det
ikke Jacobsen og co det gjelder, men deres etterfølgere.
Vikersund Hoppfestival har
blitt en hoppfest for de aller
yngste, som trekker til seg
mange deltagere fra store
deler av Sør- Norge. I år stilte
det 228 stk. til start i bakkestørrelse K-5ooCM til K-65M.
Ut i fra antall deltagere, så vil
jeg påstå at Hoppfestivalen er
mye større enn skiflyvningsrennet, for der var det kun 42
som stilte til start…

Cato B Mathisen, Robin R Flattum, Pål Spone, Sondre
Spone, Fredrik Solerød, Magnus Windsrygg og Alexander
Skoglund venter på start i K-15.

Hyggelig er det, at Vikersund
i år har hatt stor fremgang på
rekrutteringen, 26 VIF hoppere stilte til start i de aller
minste bakkene.
I kl junior for jenter var det 6
deltagere med. Mari Backe
og Silje Sprakehaug kjemper
her om plass til jr. VM, som
arrangeres i Tarvisio i Italia
15-18 mars.

Og alle fikk premie …

I Ragnar Weggersen’s minnecup har 2 renn blitt avviklet, det 3 og det siste rennet ble arrangert
tirsdag 6. mars. Dette rennet gjaldt også som klubbmesterskap.
VIF hoppgruppe
Ragne-Livi Kind Olsen

VIF-avisa
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Hopp

Silje, Mari og Line i

815 00 590

Tlf. 32 78 03 30
Fax 32 78 11 69

GEITHUS

Modums egen trafikkskole

Vår støttespiller

I. Hæhres
TRAFIKKSKOLE AS
Tlf. 32 78 76 12 – Mob. 958 18 958
www.haerestraﬁkkskole.no
VI HAR LEDIG KAPASITET

Hønefoss 32 12 14 67
Vikersund 32 78 78 11

Tlf. 32 78 17 80 - Vikersund
Åpningstider:
man – fre: 07–21
lør:
08–20
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Ladies Grand Prix

Tre hoppjenter fra Vikersund IF har
deltatt i COC i Slovenia og Ladies
Grand Prix i Østerrike og Tyskland 4.
– 18. februar. Norges Skiforbund
hadde tatt ut disse løperne sammen
med Anette Sagen, Remma IL, Live
Frisak, Jardar IL og Gyda Enger,
Hernes IL. Trenere som var med var
Kjell Ivar Magnussen, Norges Skiforbund og Frode Håre, Flying Team
Vikersund.
• I det 1. rennet i Ljubno tirsdag 6.2
i Slovenia ble det delt seier mellom tyske Ulrikke Gressler og
amerikanske Lindsay Van. Anette
ble best av de norske på 3. plass og
Line ble nr. 15 - Silje ble nr. 39 og
Mari nr. 42.
• I Saalfelden torsdag 8.2 ble det
ingen stor hoppdag for jentene fra
Vikersund. Line endte på 23. plass, Mari på 41. plass og Silje stod over etter et fall under trening. Anette derimot tok et steg framover fra forrige renn og ble nr. 2. Hun ledet etter 1.
omgang etter hopp på 86 meter, men tyske Ulrikke Gressler ble for sterk i 2. omgang og gikk
av med seieren.
• Neste renn ble arrangert lørdag 10.2 i Breitenberg hvor Anette vant foran Daniella Irascho
(AUT) og Katie Willis (CAN). Line hadde stor framgang og endte på 8. plass. Silje gjorde
også en bra konkurranse og ble nr. 35 – Mari ble nr. 45. Totalt deltok det 51 jenter.
• I søndagens lagkonkurranse ble de norske jentene nr. 3. med Silje og Line på laget sammen
med Gyda og Anette.
• På onsdag 14. var det renn i Baiersbronn hvor Line ble best av de norske på en flott 6. plass.
Lindsay Van, USA vant rennet foran de tyske jentene Lisa Rexhauser og Ulrikke Gressler.
Anette endte på 12 plass. Silje ble 43 og Mari nr. 44.
Etter 3 renn i Ladies Grand Prix ledet Ulrikke Gressler foran Anette Sagen og Lindsay Van.
Line lå på 11. plass.
Siste rennet var planlagt i Schønwald, men pga. forholdene med dårlig vær ble det flyttet til
Schonah. Våre jenter valgte derimot å reise hjem etter mye regn og lite snø og trening.
Resultater og reportasjer finnes på nettsidene www.skihopp.no, www.vikersund.no og Line
Jahr sin webside www.linejahr.net

VIF-avisa
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Foto: Trine Enger.

Rapport fra Barnas skifestival 2007

Barnas skifestival
Den 11. utgaven av Barnas
Skifestival ble arrangert søndag 4. mars 2007. Det ble en
flott dag med solskinn og
mange blide fjes å se i bakken. Anlegget var topp preparert med mye snø og flotte
løyper. Våre trofaste funksjonærer møtte opp i garasjen
tidlig søndag morgen til frokost, sponset av ICA, og
informasjon om dagens oppgaver. De fleste av funksjonærene har vært med i mange
år, noen i alle elleve utgavene. Det var også hyggelig å
se en del nye fjes blant funksjonærene i år. Vi får tilbakemeldinger om at vårt funksjonærkorps gjør en strålende
jobb, og er en viktig årsak til at barn og voksne kommer tilbake år etter år.
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Foto: Eli Bondlid.

Årets utgave telte ca 500 betalende barn. En liten nedgang i forhold til fjorårets jubileum, vinterferien kan nok ta noe av skylda for det. Hvis vi regner med store og små kommer vi opp i
ca 2500 mennesker totalt i bakken denne dagen.
Aktivitetene som ble gjennomført var av den tradisjonelle art. Det var langrenn, hopp, skiorientering, skiskyting, kulekjøring, slalåm, telemark og big jump.
Barna fordelte seg godt utover i det store anlegget og det var lite kø på de ulike aktivitetene.

Foto: Eli Bondlid.

Foto: Eli Bondlid.

Foto: Trine Enger.
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Barnas skifestival
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Alle foto: Trine Enger.

UTLEIE:
AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP • MEDLEM AV NARF

Hoppsenteret:
Ragne-Livi Kind Olsen
32 78 54 15

3371 Vikersund
Telefaks: 32 78 89 40
Telefon: 32 78 86 03

Leie av VIF-huset
✜ VIF-HUSET leies ut til møter, fester
og tilstelninger av ulike slag.
✜ Maks antall personer i lokalet er 80
stk.
✜ Det er middagsservice med fat, kaffekopper m/asjetter, bestikk, rød/hvitvinsglass, konjakkglass og farrisglass
til 80 stk. Ellers er det kaffetraktere,
kaffekanner og diverse kjeler mm.

Pris for å leie lokalet er:
Fest
(pynting dagen før kr 250,-)
Møte salen
Møte hems
Møte styrerom
Møte peiskroken

kr 1 100,kr
kr
kr
kr

500,150,150,150,-

For leie av lokalet ring: 47 76 00 83

Teltet

Selv på skiskyting, som pleier å være det mest
populære, var det minimal kø å spore. De lokale skytterlagene stilte også i år sporty opp med
utstyr og skyteinstruktører. Av andre populære
innslag kan vi nevne telemarksgruppa fra
Norges Skiforbund. De stilte med topp utstyr
til utlån og var gode veiledere for ivrige barn.
Tilbakemeldingen fra telemarksgruppa er at de
var storfornøyde med dagen og at de gjerne
kommer igjen til neste år.
En av målsettingene med festivalen er å få flest
mulig barn og unge ut på ski, og at de tar med
seg mange positive opplevelser hjem igjen.
Man kan trygt si at målsettingen ble nådd i år
igjen!

Vi har ikke kjøpt inn Det skjeve tårn i Pisa, men et meget brukbart telt til bruk bl.a. i festlige anledninger for foreningens grupper. Teltet er 12m x 18m. Det er også kjøpt inn en del benker
og bord. Utleieansvarlig er Lisbet Skredsvig, som treffes på
telefon 90615183.

Takk til alle som var med på å bidra til at denne
dagen ble nok et vellykket arrangement. Håper
vi sees igjen til neste år!

Mvh John Arne Wendelborg

På vegne av BS-komiteen
Øyvind Kjølstad
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Norway Cup 2006, Vikersund G14
Taktikkprat før 16-delsfinalen.

Lørdag 29. juli var 18 spente spillere, og minst like
mange voksne, samlet ved
klubbhuset på Tangen.
Anledningen var avreise til
verdens største fotballturnering, Norway cup. Tradisjonen tro var det Vikersunds 14 årslag som skulle
på tur. Bussen var klar,
bagasjen lastet inn og foreldre fikk sine klemmer før vi
durte av gårde.

Vårt tilholdssted under cup’en var Gamlebyen skole. Et nyoppusset skolebygg med gode fasiliteter, hvor vi også inntok vår daglige frokost. Men, - ett klasserom for 18 gutter med svette
sokker og ditto fotballutstyr betyr trøbbel. Klimaet endret seg drastisk etter hvert, både i gangene og på klasserommet. Og, vi var ikke det eneste laget som bodde der. Guttene fikk raskt kontakt med jentespillere fra et amerikansk lag litt lenger nedi gangen.
Første kamp var mot Røa, søndag morgen, på Ekeberg. Buss etter buss passerte oss på vei opp
på feltet. Vi ble redd for at vi hadde «timet» dårlig. Etter hvert løp vi mot nærmeste trikkeholdeplass, og satset alt på at trikken brakte oss til rette sted. Det gjorde den, - heldigvis.
Nervene var i helspenn før kampen, og vi var bekymrede trenere de første minuttene. Røa tok
raskt ledelsen, men våre gutter gav ikke opp. Vi kjempet oss inn i kampen, og til slutt endte
kampen med 3 – 1 seier til Vikersund. Flotte mål ble satt inn av Lars M Winther (2) og Mathias
Gundhus. Etter kampen ble det fortvilet uttrykt på Røas benk: «Dette var jo den kampen vi var
sikre på å vinne…» Slik gikk det ikke!
På kvelden var det duket for åpningsshow, med mange kjente artister på scenen. Høydepunktet
var nok likevel da Patrick Vieira hadde æren av å erklære Norway cup 2006 for åpnet.
I regnvær skulle vi spille kamp nr to, denne gang mot saftkokerne fra Sogndal. Kampen gikk
på Volds-løkka, en kort busstur fra skolen vår. Dommerens opptreden skulle bli det mest oppsiktsvekkende med denne kampen, og spillerne ble litt satt ut da de hørte at han var døv. Han
dømte derimot helt etter boka, og som i forrige kamp ble vi tidlig liggende under med ett mål.
Pausen ble forunderlig lang, og etter hvert viste det seg at dommeren satt fast i tolett-kø.
Naturen krever sitt… Vikersunds gutter var derimot ikke opprådde, og ved kampslutt hadde vi
igjen snudd resultatet til 3 – 1. Dagens scoringer kom fra Tobias Dahl (2) og Mathias Gundhus.

Fotball
Tredje, og siste, kamp i innledende
pulje var mot Minde fra Bergen. Vårt
eneste bekjentskap med motstanderen begrenset seg til poser fra Minde
sjokolade, men verken «Riskaker»
eller «Skumbananer» kunne rokke
ved selvtilliten vår fra de forrige
kampene.
Denne gang gikk kampen på kunstgress, noe vi hadde liten erfaring
med. Som vanlig skulle motstanderen score først, det var nærmest blitt
en vane. Straks etter scoringen fikk
Minde sin keeper utvist, etter hands
utenfor 16 meteren, og måtte derfor
spille resten av kampen med ti spillere. Vi grep sjansen, og puttet to baller bak den nye keeperen, og kampen
var avgjort. Denne gangen kom scoringene fra Simen Andersen og
Tobias Dahl. Igjen gikk vi seirende
av banen. Fornøyde gutter pustet ut,
vi var videre i turneringen etter tre
seirer. Vi følte oss utilnærmelige.
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Fra venstre Lars Marius, Dag Petter, Anders,
Lasse (2), Thomas og Kristian.

Etter kampen var det klart for bading
på Tøyenbadet, og de fleste tok seg
en dukkert. Det var greit å koble av
med litt andre aktiviteter, også.
Kvelden kom, og vi hadde lagt opp
til utskeielser på «Peppes Pizza»
sammen med tilreisende familie og
venner. Nå fikk det heller være med
plastpakket fredigmat på Ekeberg.
Vi ble vinnere av puljen vår, og fikk
dermed walk-over i 32-delsfinalen. Mathias i kamp om ballen mot Austavoll/Selbjørn i
Det førte også til at vi kunne sove litt 16-delsfinalen.
lenger den neste morgenen. Det gjorde ingenting. De foregående morgenene hadde vi vært opp i 07.30 – tida.
Neste kamp ble derfor 16-delsfinale, mot et lag med det selsomme navnet Austevoll/Selbjørn.

VIF-avisa
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Auto AS
Vikersund

Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41

Tlf. 32 78 73 88 · 32 78 74 48
www.hahreauto.no

— VIKERSUND —
Vikersund Bygg og Trelast AS,
Sagveien, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 14 20. Fax 32 78 14 21

Sysle, N-3370 Vikersund
Telefon +47 32 78 94 80
Telefax +47 32 78 94 81
E-post: epost@elart.no · www.elart.no

Åmotsenteret
Tlf. 32 78 56 53
www.elitefoto-modum.no
Tlf. 32 78 76 35

Åpningstider: 09-22 (20)

Fotball
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Forrykende vær med hagl, regn
og sol om hverandre var opptakten til kampen. Vi hadde i
hele turneringen hatt et imponerende oppmøte på sidelinjen
av foreldre, søsken, onkler, tanter, naboer osv., og slik var det
også denne gangen. Det skulle
ikke stå på fansen, og backingen fra våre trofaste.
Kampen ble uhyre spennende
mellom to jevne lag, som
begge visste at det var «vinn
eller forsvinn» fra nå av. Banen Bak fra venstre Petter, Thomas, Tobias, Kristian, Sindre,
var sleip og glatt, og inviterte Vegard, Kenneth, Anders, Lars Marius og Eirik Chr. Foran
ikke til finspill. Det var derimot fra venstre Kim Andre, Lasse, Dag Petter, Simen F,
en glimrende anledning til å Vebjørn, Mathias, Simen A og Steffen.
prøve ut sklitaklinger, som en
av spillerne så treffende kommenterte i pausen. Spektakulære skudd og redninger i begge ender av banen, gav nervepirrende minutter for alle på sidelinjen. Likevel stod det uavgjort
etter full tid etter mange spennende dueller og gode prestasjoner fra begge lag. Reglene sier da
at utfallet skal avgjøres på myntkast. Kaptein Tobias Dahl fikk det tunge ansvaret å velge på
Vikersunds vegne, men sa han hadde bestemt seg for lenge siden. Valget gikk likevel i
Austevoll/Selbjørns favør, og vi var ute av turneringen.
Vi hadde kommet langt, ikke tapt en eneste kamp, - men eventyret var likevel over. Tungt å
svelge for mange, men vi hadde gjort vårt beste. I ettertid kan vi være stolte av prestasjonen til
laget. Vi tapte ikke en eneste fotballkamp. Det tok da heller ikke lang tid før smilet var tilbake
hos de fleste.
Tusen takk for turen og mange spennende opplevelser,
Hilsen fra trenere og lagledere.
DELTAKERLISTE NORWAY CUP 2006:

Faste priser - Be om tilbud!

ACTIVE MEDIA-SYSTEMS NORGE A.S

Vikerkleiva, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 84 49 · Mobil 952 37 178

3340 ÅMOT · Telefon 32 78 17 50 · Fax 32 78 17 70

Telemarketing - Aktiv salgshjelp

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Lagledere: Sveinung Folkvord og Morten Valstad
Trenere: Lars Tangen, Trond Winther, Gudmund Baustad
Spillere: Anders Valstad, Dag Petter Hollekim, Eirik Chr. Korsbøen, Kenneth Haneboe,
Kim Andre Svae, Kristian Hoffart, Lars Marius Winther, Lasse Tangen, Mathias Gundhus,
Petter Mølkjær, Simen Andersen, Simen Folkvord, Sindre Kjøllesdal, Steffen Haneboe,
Thomas Sandberg, Tobias Dahl, Vebjørn Baustad og Vegard Dahl.

VIF-avisa
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Dine tannleger i Vikersund
NMTF MARIUS KOSACKI
og
NMTF REIDUN HOLM
Hverdager fra kl. 08.00. Tlf. 32 78 70 25

3370 Vikersund · Tlf. 32 78 71 01

En «førjulstid» uten snø, har nå snudd seg til en bortimot vanlig vinter med både snø, is og kuldegrader. Vi har etter beste evne forsøkt å holde banen brukbar, men stadige variasjoner i været
har gjort dette vanskelig. Varme og kulde om hverandre, ispedd snø, sludd og regn, har gjort at
det har vært mye glatt og vanskelig bane. Dette har også vært tilfelle på kunstgresset i Åmot,
men denne ser likevel grønn og innbydende ut. Flere av våre lag har valgt å legge noen treninger der i år. Uansett tvinger det seg frem et behov for bedre og mer stabile treningsforhold etter
hvert.
I år har Vikersund fotball meldt på 25 lag i Buskerud fotballkrets seriesystem. Dette inkluderer samarbeidslagene med Moingen (kvinner senior og J 16), Geithus (V/G fotball) og Haugfoss (2 juniorlag). Dette tyder på at aktiviteten fortsatt er god i fotballgruppa. Målet er å gi et
tilbud til flest mulig, slik at alle som ønsker det skal kunne ha det gøy med fotball i Vikersund.
Vi håper også å få med flere jenter gjennom påmelding av flere rene jentelag. Dette er også et
ønske fra kretsen.

Tlf. 32 78 33 80
Fax 32 78 33 88

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

Vikersund Fysikalske
Institutt
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Spennende tider for
Modum-fotballen

Postboks 72 · 3371 Vikersund

BecoTek AS Industriveien 3, N-3340 ÅMOT, Norway
Tel: +47 32 78 29 00 Fax: +47 32 78 29 01
E-mail: post@becotek.com www.becotek.com

Fotball

Kontakt oss når det gjelder

Premier

Emaljemerker • Broderte tøymerker • Vimpler
• Lodd • Bingoblokker • Innbrenning på porselenskrus

Debatten rundt Modum Fotballklubb (MFK) raser for fullt i disse dager. Under det åpne møtet
i kulturhuset i slutten av februar ble forholdsvis konkrete planer lagt frem. Her ble det skissert
hvordan et sponsorlaug skal kunne opprettes for å skaffe nok penger til felles senior- og juniorlag på både dame- og herresiden. Det skal i tillegg «bli penger til overs», som skal tilfalle de
allerede eksisterende klubbene i kommunen. Tanken om felles «elitelag» i kommunen er ikke
ny, men vi i Vikersund fotball har innsett at tiden nå er inne for å slå sammen de gode kreftene,
både på spiller, trener og ledersiden. Dette vil være et godt tiltak for Vikersunds talenter, og vi
får trolig beholde dem i kommunens beste lag. Spillerne selv får jevngod konkurranse i treningssituasjonen, og slipper å reise ut tidlig.

NB! Norges rimeligste graveringspriser

Tlf. 32 78 77 48

Porselen, Glass, Troll

✆

32 78 82 52

3370 Vikersund
SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

I kjølvannet av diskusjonen om MFK kommer også planene om innendørs fotballhall i hoppsenteret. Dette vil være gull verd for satsningen på fotball og talenter i Modum. Jevne, gode
forhold hele året er viktig hvis vi vil noe med ideen om et topplag i Modum. Denne hallen vil
også de yngre kunne dra nytte av etter hvert. Men, det er langt frem, og mye skal gjøres før
hallen eventuelt står ferdig til bruk.
Når dette leses har fotballgruppa i Vikersund avholdt årsmøte, og nye folk er kommet inn i styret vårt. For trenere og lagledere blir det derfor viktig å oppdatere seg på kontaktpersoner i forbindelse med seriestart etc. Vi ønsker spillere og trenerapparat lykke til med forberedelsene, og
tvi-tvi med sesongen som nå står for døren.
Gudmund Baustad
(leder Vif fotball)
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Før i tida …

Før i tida …
Denne gang bringer vi et bilde fra «gamle» Vesle Vikersund med daværende primus motor i
anlegget, Edvin Larsen. Både hoppbakkene og Edvin er vel kjente profiler for mange som
hadde en gryende storhopper i magen på 60 og 70 tallet. Som vi ser er terrenget «noe» forandret i dag, men vi kan skimte søkket med Sponebekken på venstre side av bildet.
Bakkerekorden i 1978 var 56 m i den største bakken, og det var bare de tøffeste som prøvde
seg i den. For de som følger med i Bygdeposten og journalist Hans L Werp sin «før i tida» er
det ikke så lenge siden han skrev om avslutningen på hoppkarrieren i nettopp Vesle Vikersund.

Idrettsskolen
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VIF-Idrettskole – full vinter
Vikersund idrettskole forsetter sine vinterlige aktiviteter, snøen har omsider kommet (og kommer nå hele tiden) til stor glede for barna.
Vi har den siste tiden holdt til i Vikersund hoppsenter der alpingruppa har bistått med porter og
merking av løyper for skileik. K 10 bakken er også blitt hoppet ned en rekke ganger. Her har
vi for første gang slått sammen alle 3 gruppene, dette har fungert relativt greit. På denne måten
«sparer» vi tid og ressursbruk blant medhjelperne. Takk til hoppgruppa for lån av anlegget og
takk til Modum kommune for perfekt prepping av bakken.
Etter vinterferien skal vi til Brunes og teste ut lysløypa for langrenn, klassisk og skøyting. Her
blir vi i 3 uker før håndball bistår med balleik i Modumhallen.
Fotballtrening starter etter håndballen i slutten av april.
Per 26.2.07 har vi 65 barn på våre lister.
Årsmøte i idrettsskolen ble avholdt på VIF huset den 14.02.07.
Det er store utskiftinger i styret.
Ut av styret går:

Ann Iren Nyhagen
Eva Baustad.
Grete Sørli
Trine Lise Berg
Unn Edit Gambo Flattum.
Pål Stenbro
Vi benytter anledningen til å takke dere alle for engasjementet i idrettsskolen.
Nye i styret er:

Hilde Kvalshaugen Glesne
Kristian Hovde,
Lise Asbjørnhus
Gunn Hege Ramberg
Forsetter i styret:
Inger Lise Uhlen
Kjell Skretteberg

Fordeling av verv gjøres på styremøte rett over påske.

Vikersund 26.2.07.
Kjell Skretteberg

HUSK ÅRSMØTE
Torsdag 22. mars
kl. 19.00
på VIF-huset

B- économique

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

