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Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Lederen har ordet
I det siste har det vært mange diskusjoner om hvor en fotballhall i kommunen skal ligge.
For å få videreutviklet hoppsenteret er en hall et viktig ledd. Vi
arbeider for at vi skal få flere aktiviteter der og vi mener at ved
å kombinere hallen med å spille fotball på kunstgress så kan vi
utnytte anlegget på en god måte. Det er planlagt et sentralbygg
som skal inneholde kafeteria og sanitæranlegg og når vi kan
kombinere dette med en fotballhall får vi brukt bygget hele året.
Når vi har renn i skiflyvningsbakken blir det leid inn telt for
over 2 millioner, og hvis man kan bygge noe permanent så ser vi på det som en stor fordel. I forbindelse med treningssamlinger i hoppsenteret kan vi tilby aktiviteter innendørs
og dermed vil utøverne få et enda bedre tilbud. Det vil trekke enda flere brukere til anlegget vårt. Som kjent har fotballen store problemer med å finne optimale treningsforhold på
vinteren, og en hall i hoppsenteret vil være midt i blinken. Uansett vil det bli bygd en Gildehall så hvorfor ikke kombinere dette til bruk for flere.
Nå blir det opp til politikerne å bestemme, så vi går en spennende tid i møte og vi håper
at det går vår vei i denne saken.
Til sommeren vil det skje store anleggsmessige ting i hoppsenteret. Normalbakken vår skal
bygges om fordi den er for bratt og umoderne. Samtidig vil den bli litt større fordi sletta
skal bygges ned så den kommer jevnt med parkeringsplassen på nedsiden. Da vil det kunne
hoppes ned mot 120 meter i denne bakken. Planene er å plastlegge også denne bakken om
noen år. Plastlegging av K-45 skal foregå i sommer. Finansieringen er på plass og arbeidet
skal i stor grad foregå på dugnad.
Det er artig å se at håndballjentene gjør det så bra om dagen. En blanding av unge spillere
og de mer erfarne damer tror jeg er helt avgjørende for at de gjør det så bra. Håndballgruppa har jobbet bra med rekruttering i alle år og vi veit at ting ikke gjør seg selv. De er heldige som har de erfarne hjelperne som ble igjen i håndballgruppa når jentene deres ga seg.
Jeg tror ikke håndballen i Vikersund hadde vært der er i dag uten disse sliterne. Jeg håper
at de som har jenter med i håndballen i dag setter pris på dem, og stiller velvillig opp når
noe skal gjøres eller verv i håndballgruppa skal fylles.
GOD PÅSKE
Inger Aabye Brandtenborg
Leder i VIF
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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.

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Langrenn
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En liten hilsen fra langrennsgruppa:
Vi har i skrivende stund avviklet 5 skikaruseller i lysløypa på Brunes. Det har vært stor oppslutning om skikarusellene i år. Det har stort sett vært mellom 60 og 70 unger på hver karusell.
Det har deltatt ca 90 unger totalt, en økning på ca 35% fra i fjor.

Klare til start. Først i rekka står Even Bottolfs, bak han Agnes Irene Longfjeld, Gjermund Tandberg og Erik
Berg.
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WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23

GULLSMED · URMAKER
Vikersund

·

Telefon 32 78 70 62

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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For å stimulere til skiaktivitet blant skolebarn på
Vikersund og Sysle skole inviterte vi til klassekamp. Den
klassen som klarte å stille med størst andel deltakere i
prosent av elevtallet vant kr.2500,- til klassekassen. Det
måtte være minst 30% deltakelse fra den klassen på
minst 3 av 5 skikaruseller, ellers ble det ingen premie.
Det ble klasse 3B på Vikersund skole som vant med over
50% oppslutning og vi gratulerer!
Etter vinterferien blir det arrangert klubbmesterskap i
klassisk og fristil.
For langrennsgruppa
Kjellrun Dahl Bekkeseth
Bildene viser noen glimt fra en av skikarusellene i vinter.

I ferd med å gå i mål: Marte Marie Nordmarken

To av cross-trenerne:
Pål Stenbro og Hanne Tuft.

På oppløpet, Simen Strand.
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TYRIFJORD HOTELL
32 77 84 00 / www.tyrifjord.no
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Tlf.: 32 78 71 88
post@caspersens-trykkeri.no
www.caspersens-trykkeri.no

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

Faste priser - Be om tilbud!
Vikerkleiva, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 84 49 · Mobil 952 37 178

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Langrenn

Tove Jelstad serverer saft til Erik
Mårtensson etter
endt løp.

Vebjørn Ask, Øystein Bekkeseth og Erik Mårtensson koser seg med saft.
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Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41

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

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

— VIKERSUND —
Vikersund Bygg og Trelast AS,
Sagveien, 3370 Vikersund
Tlf. 32 78 14 20. Fax 32 78 14 21
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Alpint!
I skrivende stund kan vi se tilbake på mange fine kvelder og helger i alpinsenteret.
Alpinsenteret åpnet lørdag 15. desember, riktignok bare fra sauesletta, men det tok ikke mange
dager før det ble åpent fra mellomstasjonen. Takket være en kuldeperiode og en solid dugnadsgjeng ble alpinbakken åpnet en måned tidligere enn sist sesong.
Det har vært stor aktivitet. Alpingruppa har tredoblet sitt medlemstall til 98 medlemmer,
noe som vi i styret syns er kjempebra.
Lørdag 15. desember hadde vi skibyttedag. Vi kunne ha ønsket oss større oppmøte, men
noen fikk kjøpt flotte skipakker til en rimelig penge.
2. og 3. dag jul gjennomførte vi nybegynnerkurs. Vi hadde tolv deltagere, noe vi er kjempefornøyd med. Mange hadde fått ski til jul og aldri hatt slalåmski på bena. Men etter to dager
på kurs, var de blitt veldig flinke. Dette ”gir” oss mye som holder på med dette.
Veldig artig å se så mange som har så mye pågangsmot.
Torsdag 28. desember kunne de som ville kjøre noen timer med Anders Backe, lære noen
”triks” samt ”hoppe og sprette” i alpinbakken. Dette ble populært. Etterpå ble det servert pizza.

Hanna Berg.
Hun er en av mange som har deltatt på to renn, så hun mottok sekk under premieutdelingen.
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Tuva B. Fossen, 4 år og den yngste deltager. Begynte å kjøre på ski i romjulen. Hun kjører som en
"vind".

Oliver Buøen, 5 år. Flott stil ned mot mål.

Alpint
Anders fortalte som sitt liv som ”jibber” samt at han viste filmer fra sine
mange reiser rundt omkring i verden. Deltagelsen var stor, hele 44
stykker satt å lyttet ivrig.
Vi har arrangert to slalåmrenn,
Telenor Karusellen (26. januar og 9.
feberuar).
Det var 46 startende i begge
renn. Her har mange fra klubben
vært samlet for å ha det gøy.
Voksne som barn. Alle er invitert,
nye som gamle medlemmer.
Klubben ønsker at alle skal ha
en fin opplevelse på disse rennene
og få inspirasjon til å kjøre mer på
ski. Det som er viktigst er at det ikke
er klasseinndeling og at alle deltagere får premie. Det er et renn igjen,
og det blir arrangert lørdag 1. mars
kl 13.00 med påmelding fra
kl. 11.00.
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Truls B. Fossen, 7 år. Han begynte å kjøre på ski i år. Det
skulle ingen tro.

Vi håper å se like mange på det siste
rennet.
Så langt i sesongen er vi kjempefornøyd. Håper at det kunne bli noen
kuldegrader slik at snøen kunne få
ligge så lenge som mulig.
En alpinhilsen fra
alle i styret i
Vikersund alpin og snowboardklubb

Markus Bakken, 5 år. Til tross for sin unge alder har denne
gutten mange år på ski.

VIF-avisa
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Håndlaftede hus og hytter
Tlf.: 32 78 99 11
NO-3370 Vikersund
Tlf. 32 78 22 90 / 90 60 20 07

www.nobalaft.no

Man-fre: 0800–2200
Lørdag: 0800–2000

LOPPEMARKED
Lørdag 12. april arrangerer håndballgruppa
loppemarked i nettbussgarasjene kl 1000 – 1500.
Fredag 1600–2000 tar vi i mot lopper!
Ta kontakt med Gro Rundbråten, tlf. 959 99 549 • 95 99 95 49
Trine Lise Berg, tlf. 95 14 80 65 • Randi Nilsen, tlf. 95 06 92 21

Auto AS
Vikersund

Tlf. 32 78 74 53
www.hahreauto.no

ACTIVE MEDIA-SYSTEMS NORGE A.S
Telemarketing - Aktiv salgshjelp
3340 ÅMOT · Telefon 32 78 17 50 · Fax 32 78 17 70

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Idrettskolen
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VIF Idrettskole
Idrettskolen har avholdt årsmøte på klubbhuset, her ble det bl.a gjennomført valg av nytt styre
med interne rokkeringer. Ny leder er undertegnede, Kristian Øvereng Hovde, mens ny nestleder er Jan Erik Bondø. Som nytt styremedlem er Lisbeth Grøtterud Edvardsen valgt inn.
Vi takker avgått leder Kjell Skretteberg for innsatsen han har lagt ned i Idrettskolen!
Når det gjelder aktiviteter er vi midt inne i skisesongen. I skrivende stund sliter vi med det milde været. Vi har fått gjennomført ski-kvelder i lysløypa på Brunes, og nå i ukene frem til påske
er planlagt tilholdssted hoppsenteret. Det knytter seg spenning til om vi har gode nok forhold
til å gjennomføre dette.
Men selv om værgudene stikker litt kjepper i hjula for oss nå er vi allerede i gang med planlegging av aktiviteter for sommersesongen.
Etter påske skal vi ha to ganger med ute-aktiviteter før vi skal ha tre torsdager med håndball i
Modumhallen. Etter dette starter fotballsesongen.
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ÅRSMØTE VIF
Avholdes på VIF huset 27. mars 2008 kl. 19.00.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
innleveres til styret innen 19. mars.
VIF Hovedstyret.

Stoff til neste års VIF-aviser sendes innen 15. mai, 15. august og
15. november 2008 til Ann Karin Kolstad Berget med kopi til Caspersens Trykkeri AS
E-post: akoberge@online.no og post@caspersens-trykkeri.no

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

Postboks 72 · 3371 Vikersund
mod-kon@online.no

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

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

Vikersund og Åmot

Porselen, Glass, Troll

✆

32 78 82 52

3370 Vikersund

B
SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Vikersund Hoppfestival
Søndag 17. feb. var det full fart i de minste bakkene i hoppsenteret. Ca 130 stk stilte til start i
bakkestørelse fra K -500 cM til K- 45 m. Den
yngste deltager var 3 år og den eldste 50+.
I år valgte vi å ”droppe ” K-65m bakken, for å
kunne avikle rennet på en dag. Lørdag hadde vi
bakkene åpne for trening. Med mange plussgrader
og solen som stakk frem fra skylaget, ble det vårstemning i bakken og en flott ramme rundt rennet.
Vikersund hadde 14 stk med i rennet. I gutter
11 år fikk Cato Mathisen til to gode hopp og tok
en solid seier i -25, og i gutter 12 år fikk Robin
Flattum en 3 plass.
For å få til et slikt arrangement
kreves det en god innsats fra frivillige som stiller opp. En stor
takk til dere alle som sørger for
at Vikersund hoppfestival fortsatt kan titulere seg som Norges
største hopprenn!!

Arenasjef Espen Trana
og vår egen general
Bård Sprakehaug har
alt under kontroll.

Aleksander Nilsen VIF tar sats i K 500 cM.

Ragne Livi Kind Olsen
Fabian Østvold 3 år
(Østre Toten) deltok
K 500 cM.

Christian Solberg (Jardar) med hjelp av
Marianne Baklien gjør seg klar i K-15.

Rennleder Ole Gunnar Fidjestøl med bakkemann- Emma S. Håre VIF får
skapet Erik, Øystein, Gunnar, Johnny og Robin.
hjelp av mamma Hege til
flettene. For det har alle
de store hoppjentene.

Stine Håre Florholmen
(Konnerud IL) i tilløpet.

VIF-avisa
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Internasjonalt renn i Tveitanbakken ved Notodden 11-12.12.2007

Kim A. Tandberg og
Jan Fuhre.

Sindre Trana og
Kristian K. Olsen.

I tirsdagens FIS-renn imponerte Jan Fuhre med å bli nr. 9 etter
hopp på 89 og 90 meter. Vant gjorde Terje Hilde fra Asker foran
Atle P. Rønsen fra Eidsvoll. Vikersundløperene Kim Arild
Tandberg og Sindre Trana hoppet henholdsvis 84/89 og 85.5/87
meter og ble med det nr. 13 og 14. I kvinnenes COC-renn ble det
en duell mellom Anette Sagen og amerikanske Lindsay Van.
Anette vant etter hopp på 98.5 og 99 m, som er ny kvinnelig bakkerekord i Tveitanbakken. Silje Sprakehaug viste også meget oppløftende takter. Etter hopp på 83.5/82 m ble hun nr. 16. Line Jahr
var nr. 15 etter 1. omgang, etter hopp på 83,5 m, men var ikke like
heldig i 2. omgang og landet på 77.5 meter og ble tilslutt nr. 22. Mari
Backe ble nr. 31 etter et hopp på 69,5 m.
I onsdagens renn ble Kim Arild beste lokale med 13. plass, Kristian
K. Olsen nr. 18 og Sindre nr. 19. Jan ble nr. 28 da han kun fikk godkjent
1. omgang. Line og Silje kom på 14 og 16. plass. Line hadde et bra 1.
hopp og var med det oppe på 10. plass. Vant gjorde Anette Sagen etter
nok en ny bakkerekord på 100,5 meter, nr. 2 ble igjen Lindsay Van. Disse
2 var i særklasse best og det var over 20 poeng ned til nr. 3.

Blir det OL også for kvinnelige hoppere?
Tidligere borgermester Deedee Corradini i Salt Lake City tror fortsatt at det er muligheter å få
med jentene i OL i Vancouver i Canada. Tidligere kvinnehopper Karla Keck (32) er oppnevt
som direktør for Visa Womens Skijumping Team i USA. I Norge er Karla godt kjent i hoppmiljøet og som "pausehopper" i Kollen på nittitallet.
Ellers er hun den første uoffisielle "verdensmester" i
hopp for damer. Hun vant det uoffiselle VM i
Ramsau i 99 som ble avlyst etter en omgang pga. dårlig vær. Det er pr. i dag registrert over 200 kvinnelige skihoppere i FIS’s system. Det betyr at det er dette
antallet som gjennom de siste 7-8 årene har deltatt i
et internasjonalt hopprenn for kvinner. Av disse er det
registrert over 130 som i dag er aktive utøvere, og i
Continentalcupen for siste sesong
Silje.
var det registrert over 90 deltagere
fra 16 nasjoner. De nasjonene som
har flest kvinnelige skihoppere er
Tyskland med over 30 registrerte
aktive, Slovenia med 18 registrerte
og Japan med 17 registrerte. Norge
har pr. i dag 11 registrerte utøvere
og 3 av disse representerer VikerLine.
Mari.

Hopp
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sund IF. Og allerede i 2009 skal det arrangeres VM i Liberec i Tjekkia hvor HS100 for kvinner
står på programmet.

FIS Ladies Continental Cup i Italia 22.1.08
Det ble en meget oppløftende norsk innsats under Continentalcup-hopprennet i Toblach i Italia. Vant gjorde Anette Sagen foran slovenske Maja
Vtic og østerriske Jaqueline Seid-Friedsberger. Line Jahr gjorde to bra
hopp og ble nr. 5. Etter første omgang var det dobbelt norsk da Anette
ledet og Line lå på 2. plass. Etter ryggtrøbbel i sommer og beinbrudd i
høst ser det ut til at Line nå er tilbake igjen. Også Gyda Enger fra Hernes
gjorde en sterk innsats og ble nr. 8 og Silje Sprakehaug ble nr. 29 - alle
de norske jentene i finalen. Totalt startet det 46 jenter fra 11 nasjoner.
Dette er Anettes 6. seier i årets cup etter 11 renn og hun leder. Line, Gyda
og Silje har kun deltatt i 6 renn hvor Line er nr. 20, Gyda nr. 28 og Silje
nr. 40.

Line Jahr.

Jan med 23. plass i Finland
Under FIS-rennet som ble arrangert 27.1 i HS100 i Kuopio ble Jan Fure
nr. 23 etter hopp på 69 og 70 m. Det ble syv løpere fra Finland på de første plassene. Best fra Norge ble Joacim Hauer på 19. plass - Rune Velta
ble nr. 34. Lørdag ble Jan nr. 28 og Velta nr. 29. Best fra Norge ble Hauer
med 19. plass.
Jan Fure.

Silje til VM
Silje Sprakehaug er av Norges Skiforbund tatt ut til
å delta i junior-vm i HS108 i Szczyrk i Polen 8.2.08,
sammen med Gyda Enger, Live Frisak og Maren
Lundby. Rennet er på grunn av snømangel flyttet til
Zakopane og arrangeres 27.2. I 2007 ble dette arrangementet flyttet fra Tarvisio i Italia til Planica i
Slovenia. Silje ble da nr. 24 og Mari Backe nr. 27.

NM-sølv og bronse til Line og Silje

Silje Sprakehaug.

Årets NM i stor bakke ble arrangert 30. januar i
HS138 i Granåsen. Det ble to medaljer til Vikersund - NMsølv til Line og NM-bronse til Silje. Anette Sagen vant dameklassen. På herresiden ble det seier til Anders Jacobsen.
Thomas Lobben ble nr. 10, Sindre Trana nr. 41 og Kristian K.
Olsen nr. 46.

Mari Backe.

Premieseremonien under NM.
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TelenorKarusellen

Ragnar Weggersens minnecup
i Vikersund Hoppsenter
– med over 70 deltagere

Oscar Bondø i svevet.

Marita Midtskogen.

53 hoppere deltok i det andre Telenor Karusell / Ragnar Weggersens minnecup K5, K15
og K25 m. Det deltok 12 stykker fra arrangørklubben og også flere fra naboklubbene i
Sigdal og Eggedal, samt løpere fra Hønefoss,
Drammen og Kongsberg og også noen helt
fra Oslo-distriktet. Tilsammen har 70 hoppere deltatt på disse to av rennene så langt.
Det 3. og siste renn i cupen arrangeres tirsdag 19. februar kl. 19.00. Innlagt i dette rennet er også klubbmesterskap for Vikersund
IF, så her er det bare å stille. Kretsmesterskap
for Buskerud arrangeres i K-45 og K-65
samme kveld.

Før i tida …
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Før i tida….
Denne gangen går vi tilbake til 1981 og oppsummering etter sesongen fra hoppgruppa. Som
man ser har det vært stor aktivitet både sportslig og på anleggssiden. Og det meste under skarpt
oppsyn av legenden Edvin Larsen må vi gå ut i fra.

VIF-avisa
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Utleie:

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

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.
Nye utleiepriser for 2008:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr. 350,For leie av lokalet ring: 47 76 00 83

Teltet
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.
Mvh John Arne Wendelborg

Fotball
Ny nettadresse:
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vikersundfotball.no

Nå er de fleste lagene i gang med innendørs trening. Pga varierende vær i vinter og begrenset
økonomi i fotballgruppa har grusbanen vært stengt. Denne åpnet etter vinterferien, etter at det
ble frest ned i nesten 15 cm med is, og saltet.
Det nye styret i fotballgruppa med sponsoransvarlig Trond Bjørkeslett i spissen, har jobbet
hardt i hele 2007 og vil fortsette med dette i 2008 for å skaffe inn sponsor inntekter fra velvillige bedrifter i Vikersund og nærmiljøet. Det ble i 2007 undertegnet 10 avtaler som går over 4
år, disse vil sikre oss inntekter i årene fremover. I år har vi også lykkes med å få på plass en ny
hovedsponsor etter mange år uten. Dette er ICA Vikersund som vil gå inn med en betydelig
sum i år slik at vi kan fornye alle våre draktsett, og de blir også med som hovedsponsor i de
neste 4 årene. Vi gir oss ikke med dette og vil fortsette jakten på sponsorer. Dersom det er noen
som leser dette og har muligheten til å bidra så ta kontakt med undertegnede, pengene vil hjelpe oss til å opprettholde ett godt tilbud til barna.
Som dere ser av overskriften har vi nå (endelig) fått en ny nettadresse. Nettsiden er den
samme som før, men vi har ambisjoner om å gjøre denne litt mer levende og brukervennlig for
alle som er tilknyttet Vikersund fotball. Dere vil fortsatt finne tabellene, resultater, informasjon
og lignende som før, men nå vil vi kunne profilere våre sponsorer, legge ut mer bilder, og styret, trenere og lagledere vil kunne sende ut informasjon via denne siden. Vi håper dere alle legger inn den nye adressen som favoritt og bidrar med bilder og stoff fra laget deres, slik at denne
siden blir mer levende og spennende for alle som bruker den. Har dere ideer eller stoff og
komme med, ta kontakt med webansvarlig Jan Strand.
Det er mange diskusjoner vedr. hvor en evnt. hall skal ligge i nordre del av Modum. Vi i
Vikersund fotball er mest opptatt av at det kommer en kunstgressbane på Tangen. Det er viktig at tilbudet ligger innenfor gangavstand for barna. Når det gjelder en hall så må/blir de fleste fraktet med bil, så da spiller det ingen rolle hvor hallen ligger. Det bygges 100 nye kunstgressbaner i Norge hvert år, og i Modum har vi kun en. Denne har vært i dårlig forfatning i vinter, så det er absolutt behov for en til og da helst med undervarme. Vikersund Idrettsforening
prosjekterer en slik bane på Tangen, og det jobbes med å skaffe nødvendig egenkapital. Vi i
fotballgruppa håper Idrettsforeningen klarer å gjennomføre dette, så skal vi fylle den opp med
barn ”døgnet rundt”, hele uka, og hele året.
Jan Henning Kleiv
leder i VIF fotball
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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

