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Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Distriktets største handlesenter
senterkontoret 32 78 26 07

•  Apotek 1 Modum
•  B-Young
•  b.y.Sko
•  Elite Foto 
•  Finess Hårstudio 
•  Ivars Elektro-Expert  
•  Åmot Leker og Planter
    Interfl ora  

20 butikker

• K·N Interiør
• Kolberg & Nystrøm Mote
• Meny mat 
• Mix kiosken
• Modum Sparebank 1
• Nille 
• Notabene 
• Nygård Sport (Sport 1)

• Optiker’n 
• Posten 
• Revisorkollegiet 
• Åmotsenter Café
• Åmot parfyme

Vikersund · 32 78 17 80

Åpningstider:  Man - fredag: 07:00–21:00 
 Lørdag: 08:00–20:00

Stoff til VIF-avisa leveres innen 15. januar, 15. april, 15. august og 15. november 2009 
til Caspersens Trykkeri AS med kopi til John Arne Wendelborg 
E-post: jawendel@hotmail.com og post@caspersens-trykkeri.no
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Lederen har ordet

Alt ligger til rette for at vi skal få realisert planene om kunst-
gressbane  på Tangenodden.  Det har vært jobba bra på mange 
områder for at det har gått vår vei.  Det har vært mange skjær i 
sjøen før vi har kommet så langt.  I 2007 lå vi inne i kommu-
nedelplanen med 2 mill i kommunal støtte. Dette ble trukket 
tilbake året etter. Vi ble enige om å  selge halve håndballbanen 
og tomt nedenfor alpinbakken  for å få penger til egenandelen.   
Det så ganske mørkt ut ei stund men vi ga aldri opp selv om vi 
fi kk mye motbør.    Modum Idrettsråd har støtta oss hele tida og 
det er vi veldig takknemmelig for. Den som  har betydd mest for 
planlegginga har vært Kjell Skretteberg. Han har ledet komiteen  og med sin kompetanse 
har det vært helt avgjørende. Gleden var stor da  gamle-ordføreren  Odd Flattum meldte 
sin ankomst og ville hjelpe oss.  For å få det til  å gå vår vei var vi helt avhengig av at 
politikerne  støttet prosjektet.  Dette har vi greid og derfor kan vi feire. Idrettsforeningen 
har stått sammen og vi kan være stolte av oss selv. 

I disse dager er vi i full sving med å planlegge World cup i kombinert og skifl yving.
Gruppene i VIF har tatt på seg dugnadsjobbing i forbindelse med rennene: 
•  Langrennsgruppa skal ha ansvaret for kombinert langrenn og vakthold ellers i anlegget. 
•  Hoppgruppa skal bemanne kioskene og styre det tekniske i forbindelse med selvhopp-
 rennene.  
•  Fotballgruppa skal være parkeringsvakter og selge  billetter. 
•  Alpingruppa stiller med tråkkere til begge  bakkene.
•  Håndballgruppa skal bemanne publikumsteltet. 

Mange lag og foreninger i Modum skal også være med på dugnad og jeg syntes det er vik-
tig at hele kommunen er med på dette. Det har blitt så mange oppgaver i forbindelse med 
rennene at vi er avhengig at andre også blir med i staben.

Håper alt går etter planen og at det blir et arrangement vi kan være stolte av.

Dette er min siste leder i VIF- avisa. Jeg går av ved årsmøte i slutten av mars. Det har vært 
ei hektisk tid, men veldig lærerikt. Kommer til å savne de jeg har samarbeidet med i hoved-
styret. De har vært helt fantastiske og støttet meg når det har blåst på toppene.     

Takk for meg.
 
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 fl erdagsturer.

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.

Nettbuss Drammen
avd. Vikersund
Tlf. 32 77 86 50

Faks. 32 77 86 60
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Dugnad
Sesongen startet allerede 20. 
september med god dugnads 
ond i alpinbakken for å gjøre 
den klar til kong vinter skulle 
sette inn. Oppmøte av foreldre 
og ivrige unge medlemmer var 
det ikke noe å si på. Vi hadde 
god hjelp fra Asle og Erik som 
stilte opp med utstyr slik at alle 
fi kk noe å sette fi ngrene i. Det 
ble malt, snekret, ryddet opp og 
ned løypa med rydde sager osv. 
Vi avsluttet dagen med en vel-
fortjent mat bit til alle. 
Takk for innsatsen til alle som 
satte av denne dagen. 

Ungdommen tenker på vinteren og vil ha denne grønn, og det ble 
den.

Det er godt med en pust i bakken. 
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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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Kulturhuset m/ Anders Backe og Co.
Lørdag 29. november var det duket for en storstilt kveld i kulturhuset med Andres Backe og 
Co. Her fi kk vi se fi lmen Get Lucky, hvor Anders er med og vi fi kk se noen triks inne i kul-
turhuset, hvor nok en god dugnads ond hadde gjort det mulig å snølegge deler av storsalen. 
Her fi kk vi se hvordan de STORE gutta kjører på Rail og alle fulgte godt med.
Modum Sparebank var arrangører for denne kvelden og vi sender en takk til dem for at vi 
fi kk lov til å være med på dette fl otte tiltaket. 
Vi må nok en gang takke alle foreldre som hjalp styret denne kvelden, med vaktholdet.  

Skibytte dag
Lørdag 13. desember 
var det klart for Skibytte 
dag på Vif huset. Vi 
hadde hentet diverse 
utstyr fra Trysil, 
Hemsedal osv. Vi satt 
med et stort utvalg før 
dørene åpnet for de som 
ønsket å levere inn sitt 
utstyr fredag kveld og 
kanskje se om de fant 
noe nytt på lørdag. Da 
dørene åpnet kl 11 var 
det vel få som hadde 
trodd at pågangen skulle 
bli så stor, men i løpet av 
2 meget hektiske timer så sto vi igjen med tre par alpin støvler. Så erfaringen vi har gjort oss 
i år er at vi må nok bare satse enda mer til neste år. 

Nybegynner kurs
Tirsdag 20 og onsdag 21. Januar arrangeres det nybegynner kurs og i skrivende stund har vi 
13 unge nybegynner påmeldt til disse to kveldene. Dette er moro, vi ser at det stadig kommer 
nye ansikter i bakken.

Telenor Cup
I år som i fjor arrangerer vi Telenor cup.
Det er satt av tre lørdager til dette arrangementet.
Lørdag 17. januar, lørdag 14. februar og lørdag 7. mars.
Så det er bare å fi nne fram skiene og bli med i bakken.

En strålende fornøyd gjeng fra styret.
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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

TYRIFJORD HOTELL
32 77 84 00 / www.tyrifjord.no

Faste priser - Be om tilbud!
Vikerkleiva, 3370 Vikersund

Tlf. 32 78 84 49 · Mobil 952 37 178

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Tråkkere til skifl ygingen 13. – 15. mars
Som de fl este har fått med seg nærmer det seg den store helgen med stormskritt.
Alpingruppa trenger hjelp til tråkking. Vi har allerede en god gjeng, men trenger fl ere.
Tråkkerne bør ikke være under 11 år, men det kan jo også hende at det sitter en mamma eller 
pappa som har lyst til å spenne på seg skiene.

Ta kontakt med Margaret, hvis dere har lyst til å være med: marga-kr@online.no
eller send sms til 91 75 47 74.
For oppdateringer kan dere også gå inn på vår nettside: www.vikersundalpin.no

Ha en fortsatt fi n vinterstid!

Hilsen 
Styret i Vikersund Alpin- og snowboardklubb

Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos 
Norsk Tipping bestemme at VIKERSUND 
IDRETTSFORENING skal motta inntil 5 % av det 
beløpet du spiller for. 

• Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din.
• Grasrotandelen er en form for kompensasjon for bortfallet av inntekter fra de gamle 

spille-automatene. 
• Grasrotandelen bygger på at medlemmer og andre som er interessert skal kunne velge 
 nettopp sin lokale klubb eller forening som mottaker av penger fra Norsk Tipping.
• Grasrotandelen gjelder alle spill til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså spille 
registrert for å kunne gi inntil 5 % av innsatsen din. Det er fl ere måter å knytte seg til 
Vikersund Idrettsforening:

* direkte i tippedisken  * på internett
* på mobilen   * på spilleterminalene

 
Oppgi organisasjonsnummer 871 515 212 så hjelper betjeningen deg med resten.
Takk for din støtte!

Grasrotandelen
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Modums egen trafi kkskole

I. Hæhres
TRAFIKKSKOLE AS
Tlf. 32 78 76 12 – Mob. 958 18 958

www.haerestrafi kkskole.no
VI HAR LEDIG KAPASITET

Vår støttespiller

Hønefoss 32 12 14 67
Vikersund 32 78 78 11

Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41

www.bygdeposten.no
Vakttelefon 48 08 61 70

 — 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
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Håndballnytt
Sesongen går mot slutten, siste kamp er 29. mars. Det har vært en tung sesong - resultatmessig. 
Ikke alltid like lett og vinne og tape med samme sinn?  Vi hadde vel forventet en annen tabell 
situasjon for 2. div-laget vårt, enn dagens. Men sånn er det i idretten, det går opp og ned. 3. og 
5. div, samt J-15 har resultater omtrent som forventet. For første gang på mange år, har vi, i 
tillegg til liten spillestall, fått skadet nøkkelspillere, og det merkes. Dessverre har det ikke vært 
all verdens oppmøte på treningen heller. Mange av jentene går på skole utenbygds, osv.

Vi inngikk heldigvis samarbeide med Tyristubben på J-18, fl ere av dem har spilt på seniorla-
gene våre med stort hell.
Beklageligvis endte det med at vi trakk J-18. Grunnen til det var for stor belastning på ungjen-
tene.

Vi hadde også meldt på J-11, men det viste seg fort at de ikke var modne for seriespill ennå, så 
vi trakk laget, og de har i stedet spilt aktivitets-serie. Her ser det ut til å være lite frafall.
Så totalt er vi veldig godt fornøyd med rekrutteringen, vi har ca 40 jenter fra 8 til 12 år.
Nå er utfordringen å beholde de fl este.

J-15
Vi må bare berømme jente-
ne som samlet seg rett før 
seriestart, og stilte lag i 
serien, uten noen særlig 
håndballerfaring. Vi visste 
det ville bli tøft, men de har 
møtt opp, trent 1-2 ganger i 
uken, under  Gro Bjørnda-
lens kyndige veiledning, 
møtt opp på kamper og fått 
grisebank. Men de har holdt 
ut. Det står respekt av inn-
satsen til alle jentene og 
treneren!! 
    
Med hilsen
Håndballgruppa

J-15.

Loppemarked 18. april
Håndballgruppa  arrangerer nok engang loppemarked i Nettbussgarasjene.

”Lopper” kan leveres fra fredag 17. april fra kl 15.00 til 21.00.
Markedet åpnet lørdag 10.00–15.00.
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EiendomsMegler

Postboks 72 · 3371 Vikersund

Tlf. 32 78 33 80

Fax 32 78 33 88

mod-kon@online.no

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

Vikersund

Vikersund Fysikalske
Institutt

Porselen, Glass, Troll

3370 Vikersund

32 78 82 52✆

Dine tannleger i Vikersund
NMTF MARIUS KOSACKI 

og
NMTF REIDUN HOLM

Hverdager fra kl. 08.00. Tlf. 32 78 70 25

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

SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Vikersund

B

ACTIVE MEDIA-SYSTEMS NORGE A.S
Telemarketing - Aktiv salgshjelp

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



En liten hilsen fra langrennsgruppa
Det har vært stor aktivitet i lang-
rennsgruppa i vinter, til tross for 
en noe snøfattig sesongstart.
Vikersund stilte med hele 7 lag på 
Ringkollstafetten 30. desember 
2008. Vi deltok også med lag i 
herrestafetten under årets NM 
på Gjøvik. 

På Eiker Skifestival 31. januar og 
KM Sprint Konnerud 7. februar 
2009 stilte vi også ’mannsterke’ 
til start.

Telenor Karusell
Vi har i skrivende stund avholdt 3 skikaru-
seller i lysløypa på Brunes. Oppslutningen 
har vært rekordhøy - rundt 100 små og store 
har stilt til start i hvert renn. Her noen glimt 
fra 3. runde i karusellen.

For langrennsgruppa
Gro Helen Schartau

13Langrenn

Einar Andreas Skinstad er klar til å fullføre 
stafetten for Vikersunds gutter 8-10 år.

Anine Grøterud (t.v.), Agnes Irene Longfjeld 
og Hanna Asbjørnhus Berg som startet i 
jenter 8-10 år – Ringkollstafetten.

Benjamin Nikolai Skinstad sender ut Truls Bratvold 
Fossen på andre etappe i klasse 8-10 år – Ringkoll-
stafetten.

NM-laget, fra venstre Eirik Jelstad, 
Sondre Eriksen og Stian Jelstad.



VIF-avisa14

Tlf. 32 78 74 53

www.hahreauto.no

Auto AS
Vikersund

Håndlaftede hus og hytter

NO-3370 Vikersund
Tlf. 32 78 22 90 / 90 60 20 07

www.nobalaft.no

Tlf.: 32 78 99 11

Man-fre: 0800–2200
Lørdag:  0800–2000

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Telefon 32 78 03 30
geithus@st.yx.no
www.geithustexaco.no

916 51 790

Postboks 73 · 3371 Vikersund
Tlf 90 98 14 60 · Fax 32 78 14 70

www.akh.no

Albert Kr. Hæhre AS
Østmodum

32 78 20 45 · 47 60 15 27
roedhest@online.no
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Ragnhild Rønning i fi nt driv -  
KM på Konnerud.

Syver Kongsrud på renn både 31.01 og 
01.02. på Ormåsen.

Victoria Thomassen og Maren Asbjørn-
hus Berg venter i kulden på skisprinten 
på Ringkollen den 30.12.

På vei ut – 2 km klassisk renn på 
Ormåsen den 01.02. 
Victoria Thomassen er klar til start.

Anine på vei til start for 2 kilometer 
klassisk renn på Ormåsen den 01.02.

Telenor Karusell: 
Klare til start!

Målstreken er passert (Telenor Karusell).

Frivillig innsats må til! Tidtagning ved (f.v);
Eivind Kopland, George Thomassen og
Jan Henning Kleiv.
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… ikke la kråka ta deg …   
  
Da en i ungdommen skrev i hverandres minnebø-
ker het det ofte ” når du blir gammel og ingen vil 
ha deg, sett deg på taket og la kråka ta deg”, men 
vær så snill – ikke gjør det! Vi vil veldig gjerne ha 
deg!

Er det noen pensjonister som kunne tenke seg å gjøre litt 
forefallende arbeid for idrettsforeningen sin? Hjelpe til med dett og 
hint på hverdagene, kanskje lage ei lita gruppe som kunne møtes på Tangenodden en dag 
eller to i måneden og ta seg en prat over kaffekoppen, dele gode minner og også gjøre litt 
småoppgaver i anlegget? 

Hva oppgavene vil innebære er litt opp til dere sjøl å defi nere, men vi skulle så gjerne ønske 
oss en gjeng som kunne behjelpe den ordinære drifta i klubben vår ved å ta i et tak for felles-
skapet og samtidig ha det sosialt og kjekt i hop. Den sosiale biten er like viktig som det som 
blir utført av arbeid. Det skal være en sosial møteplass for de som har litt tid til overs og 
gjerne tar en prat med andre som føler tilknytning til idrettsforeningen. 

Vi er åpne for innspill til ei slik gruppe og håper noen vil være med. En er ikke nødt til å 
være pensjonist for å være med i gruppa, men en må ha mulighet til å møtes på dagtid noen 
ganger i måneden. 

Ta kontakt med lederen i VIF, Inger Brandtenborg på telefon 951 57 866, så ses vi på 
Tangenodden!

✜  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/ hvit  vins glass, 

konjakkglass og farrisglass til 80 stk. Ellers er det kaffetraktere, kaffekanner 
 og diverse kjeler mm.
✜  Eget kjølerom.

Nye utleiepriser for 2008:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr.  350,-

Leie VIF-huset? Ring: 47 76 00 83

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

Utleie: Teltet (12 x 18 m) 
Lisbet Skredsvig - tlf. 906 15 183

16



Fotball

Kunstgressbane på Tangen
Vi har nå (endelig) fått godkjenning i kommunen, for kommunal støtte til vår kunstgressbane 
i Vikersund. Det har vært en lang prosess, pga fi nanskrisen ble vi ikke satt opp på listen med 
støtte for i år. Dette medførte et stort engasjement fra nærmiljøet, fotballgruppa og Modum 
Idrettsråd. Nå etter fl ere uker med avisartikler, møter med hovedutvalget for kultur, osv. er 
det endelig vedtatt at vi skal få 1/3 av kostnadene dekket fra Modum kommune med inntil 
2,5 millioner. Dette ble vedtatt på siste kommunestyremøte 2. februar. 

10. februar ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i VIF. Der ble det enstemmig vedtatt 
med 17 mot 0 stemmer at VIF skal bygge kunstgressbane på Tangen i år. 
 Nå er vi endelig ferdige med den delen av arbeidene som burde vært en formalitet, og 
kan starte med selve utbyggingen av banen. Leder av kunstgressgruppa Kjell Skretteberg vil 
nå gå i forhandlinger med grunnentreprenører og leverandører av kunstgress. Det er planlagt 
oppstart av arbeidene så snart forholdene tillater det, og med ferdigstillelse forhåpentligvis i 
begynnelsen av mai. 
  Banen vil bli bygd med rør for undervarme, men selve fyrsentralen vil ikke bli tatt med i 
år. Banen blir isolert som om det ikke er undervarme og i tillegg legges vannrørene. Dvs ”ja 
takk begge deler”. Dette gir oss fl eksibilitet i forhold til fyring kontra ikke fyring. Har vi dår-
lig økonomi ett år vil banen være beskyttet mot frost/tele selv om vi ikke har økonomi til å 
fyre. Vi får ca 850.000,- kr i renteutgifter pga spillemidler og kommunal støtte som må mel-
lomfi nansieres. Disse midlene er fordelt over fl ere år og siste utbetaling er om 5 år. Dersom 
vi får solgt fl ere andelsbrev og mottar fl ere gaver/tilskudd vil fyrsentralen bli vurdert bygd i 
år. Det er rentene som ”ødelegger” prosjektet med undervarmen.

Det er opprettet en banegruppe med Jørn Hermansen som banemester. Denne gruppen består 
i tillegg av; Odd Brandtenborg, Bjørn Sandbæk, Harald Hamborg, Bjørn Ivar Bye og Morten 
Hermansen. Disse skal drifte banen når den står ferdig. Ukentlig vedlikehold om sommeren, 
brøyting og ev. fyring om vinteren. Denne gjengen har fått i oppdrag og skaffe tilbud på nød-
vendig utstyr til driften, og de skal kurses for riktig bruk av traktor med utstyr. 
 Det nærmer seg en betydelig oppgradering av anlegget på Tangen og dette er meget gle-
delig for alle barn, unge og voksne som benytter seg av dette. Nå er det opp til dere foreldre 
og næringslivet om det skal bli fyrsentral i år, eller om vi må utsette denne. Støtt prosjektet 
med å kjøpe andelsbrev.

Vi ønsker alle en fortsatt god vinter, nå er det endelig en god gammeldags vinter med mye 
snø og kulde. Kom dere ut på ski eller alpint, neste vinter er det ikke sikkert det er snø, men 
bare is som det har vært de siste årene. Da blir en grønn kunstgressbane på Tangen det rette 
stedet.

Jan Henning Kleiv
leder Vikersund Fotball
www.vikersundfotball.no
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Åpningsrenn HS117 BUFF Norgescup
Helgen 29.og 30.11 var det åpningsrenn i nye HS117 i Vikersund med nye bakkerekorder av Sigurd 
Pettersen på 119 m og Helena O. Smeby på 111 m. 
I senior A fi kk Sindre Trana fra Vikersund en fl ott 5. plass etter to gode hopp på 111,5 og 109,5 m. 
Lørdag ble forøvrig Sindre nr. 4. Også Vikersundgutten Jan Fuhre gjorde det meget godt og endte på 
10. plass etter hopp på 104 og 109 meter. Jan ble også nr. 10 i lørdagens renn. 
I eliteklassen for kvinner ble begge dager vunnet av Helena O. Smeby fra Byåsen foran Line Jahr fra 
Vikersund. Helena oppnådde 111 og 108 m og Line hadde 107 og 106 m. Line var også innehaver 
av ny bakkerekord med 107 meter, men minuttet etter forbedret Helena denne til 111 m. På 4.plass kom 
Silje Sprakehaug fra Vikersund (96/96,5 m). I senior kvinner vant Mari Backe fra Vikersund etter hopp 
på 89 og 92 meter. 

COC for kvinner i Park City og Vancouver
Line Jahr reiste sammen med Anette Sagen og Helena O. Smeby “over there” før jul til 4 renn. I Park 
City gjorde Anette to bra renn og ble nr. 4 i begge konkurransene. Særlig fi nalehoppene til Anette er 
meget bra. Line gjorde en oppløftende 9. plass i det andre rennet, men endte på en 18. plass i det første. 
I Vancouver ble det første rennet vunnet av Maja Vtic SLO (244.5 p) foran Ulrike Grassler GER (240,5 
p) med Anette på tredje ( 238 p). Helena og Line havnet på henholdsvis 10. og 14. plass.
I det andre rennet var Anna Haeffele GER (129,5 p) best med Anette på andre (126,5 p) og Ulrike 
Grassler GER (125,5 p) på tredje. Line kom på 7. plass og Helena på 9. plass. Grunnet værforholdene 
ble det hoppet bare en omgang på torsdag.
 
COC HS117 med ny bakkerekord til Stephan Hocke
Daniel Lackner fra Østerrike var den første til å slette Sigurd Pettersens bakkerekord da han fi kk opp 
121,5 meter i annen omgang. Men gleden med bakkerekord ble svært kortvarig for et par minutter sene-
re tro Stephan Hocke til med 122 meter.
Thomas Lobben hadde en god dag i Vikersund hoppsenteret og havnet på en oppløftende 8. plass. 
Tidligere bakkerekordholder Sigurd Pettersen havnet på en 18. plass.

Fuhre nr. 4 i NM for juniorer 
Lørdag 3. januar ble Vikersundgutten Jan Fuhre nr. 4 i NM stor bakke for klasse 
junior i Granåsen med 249,5 poeng etter å ha hoppet 130 og 128,5 meter. Vant 
gjorde Andre H. Fredheim fra arrangørklubben Byåsen etter hopp på 134 og 131 
meter.
I klasse A i Norgescup ble det klar seier till Sindre Trana etter hopp på 128,5 og 
129,5 m. Han var hele 24,7 poeng foran Isak Lunde. Jan Fuhre ble nr. 6 etter 
hopp på 117,5 og 124 meter.
Grongløperen Vegard H. Sklett satte forøvrig bakkerekord med 145 meter og 
vant klart i klasse Elite. Han var hele 46,9 poeng foran Roar Ljøkelsøy som ble 

nr. 3. Moingens løper Thomas Lobben ble nr. 23. 
Søndag ble det dobbeltseier i klasse A av Vikersundguttene - da med Fuhre 1,6 poeng 
foran Trana. I klasse elite vant Ljøkelsøy foran Sklett og Romøren fulgte på 3. plass.
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I helgen var det også  Rekrutteringscup i Linderudkollen i Oslo. Der vant Silje Sprakehaug klasse 
junior jenter med 223.8 poeng etter hopp på 71 og 73 meter foran lagvenninen Mari Backe som fi kk 
poengsummen 202,8 etter hopp på 66 og 65,5 meter
 

Meget bra frammøte på “take off” med idrettsskolen
Hele 58 deltagere fra idrettsskolen var samlet på NMU til hopptrening i regi av hoppgruppa hvor 
Tommy Egeberg og Kim Arild Tandberg instruerte med leik og moro. Alt fra stiv heks, hjørnefotball, 
stupe kråke. balanse, sittestilling i hopp og løping ble gjennomført på 3 partier. Deretter var det infor-
masjon om videre idrettsskole og hopptrening samt boller og kuhli og hoppkalender til alle. Komplett 
hopputstyr (ski,dress,støvler og hjelm) ble vist fram som kan leies av hoppgruppa.Neste gang var de ute 
i hoppsenteret med aking, hopping og leiking og det var stor aktivitet i K15. Mange fi kk også prøvd seg 
i „miniskifl yvningsbakken“ K750 cM og noen også i K15 m. På tirsdager er det hopptrening og mulig-
het for å låne hopputstyr til rimelig penge: Hjelm kr. 25, - Støvler kr. 50.-, hoppski kr. 100.- og hopp-
dress kr. 150.- ta kontakt med Jonny.
 
Hopptrening - karusell
På tirsdager har det vært hopptrening i K10 og K15 fra kl. 1800. 
Kl.1900 startet Telenorkarusell/Ragnar Weggersen cup i alle småbakkene og det har vært arrangert 3 
Telenor Karusell / R. Weggersen renn.
Hele 72 hoppere har deltatt på 1 eller fl ere av disse rennene og 25 har deltatt på alle 3 rennkveldene.
Av disse  72 er det 9 jenter som har deltatt og vi har hatt 15 Vikersundhoppere som har deltatt samt 
fl ere fra Eggedal.
Flest hoppere har vi hatt fra Anders Jacobsens distrikt nemlig Ringerike hvor hele 25 hoppere har del-
tatt. Lengst reisevei har imidlertidig Mossejenta Sara Gunnerud hatt som har deltatt på cupen her i 
Vikersund på 2 renn, samt på hoppfestivalen  og  jentesamling.
 
Line tatt ut til VM i Liberec etter sølvmedalje i NM på hjemmebane
Fredag 30 januar var det norgesmesterskap for kvinner i K-65 i Vikersund og det ble 

seier og gullmedalje til Anette Sagen fra Remma IL, kun 
1,5 poeng foran hjemmefavoritten Line Jahr som fi kk sølv-
medalje. Nettopp i denne bakken som jeg har hoppet i siden 
jeg var 11 år, var det litt surt å tape med kun 1,5 poeng i 
NM. På bronseplass fulgte Maren Lundby fra 
Kolbukammeratene. Silje Sprakehaug fra hjemmeklubben 
ble nr. 4 og Mari Backe fra Vikersund endte på 6 plass
 

Vikersundhoppere til junior-VM
Som representanter for Vikersund IF og Norge reiste Jan Fuhre, Silje Sprakehaug og Mari Backe til 
junior-VM i Slovakiske Strepske Pleso. Rennene gikk i HS100 og det er 3. VM som blir arrangert for 
jenter. I fredagens renn for jentene ble Silje Sprakehaug fra Vikersund best av de norske på en 23. plass. 
Hun fi kk 183,5 poeng etter hopp på 82 og 82 m. Synne Steen-Hansen fra Pors ble nr 29 med 154 
poeng, Mari Backe fra Vikersund ble nr. 33 og Maren Lundby fra Kolbu nr. 34. Vant gjorde Magdalena 
Scnurr fra Tyskland med 0,5 poeng foran Anna Haefele også fra Tyskland.

Hopp 19



B- économique

Støtt våre annonsører - de støtter oss!




