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Distriktets største handlesenter
senterkontoret 32 78 26 07
•
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•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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 2010
til Caspersens Trykkeri AS med kopi til John Arne Wendelborg
E-post: jawendel@hotmail.com og post@caspersens-trykkeri.no
Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Lederen har ordet
Endelig har vi fått en god gammeldags vinter,
med mye snø og kuldegrader. VIF har mange
muligheter som vi kan benytte, det er bare å
komme seg ut av godstolen.
Jeg er virkelig imponert over dugnadsviljen
som er i Vikersund, det er noe vi må ta vare på.
Vi har mange store utfordringer i årene som
kommer.
I anledning av at Vikersund Idrettsforening har fått
tildelt det ærefulle oppdrag å arrangere
VM i skiflyvning 2012 og prøve VM 2011, det er derfor viktig å løfte sammen.
Min oppfordring blir å holde av noen dager i februar 2011 og 2012. Å være med
på dugnad er sosialt og koselig, når man jobber sammen mot et felles mål blir
glede større når man lykkes.
I skrivende stund er det ikke fattet noen vedtak om at bakken skal bygges om,
men det jobbes med å få finansene på plass. Hoppsporten har gjennom de senere
år gått igjennom en rivende utvikling teknisk og utstyrmessig.
Vi har kun et skiflyvningsanlegg i Norge. Det er viktig å oppgradere og
modernisere slik at vi kan gjennomføre hoppsportens ”formel 1” i Norge.
I løpet av januar har vi pusset opp kjøkkenet på klubbhuset, det meste ble gjort
på dugnad. Men en del må også kjøpes, her fikk vi gaver fra Gjensidige og
Barnas Skifestival, uten denne støtten kunne vi ikke ha gjort det. Vi fikk også
etterisolert huset, dette sponset Isoenergi A/S. Takk til alle som har bidratt.
For å være med på organisert trening og for å representere Vikersund IF må du
være medlem av klubben. Prisen for medlemskap er kr. 200 + undergruppenes
avgift (varierer fra gruppe til gruppe). Ønsker du å støtte opp om idretten på
Vikersund, kan du bli støttemedlem, det koster kr. 200,- pr år.
Får å kunne utgi VIF avisa er vi avhengig av støtte fra næringslivet, da må vi
også støtte dem.
Olav Berg
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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

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

916 51 790

Albert Kr. Hæhre AS
Postboks 73 · 3371 Vikersund
Tlf 90 98 14 60 · Fax 32 78 14 70

www.akh.no

Østmodum
32 78 20 45 · 93 42 73 10
roedhest@online.no
www.roed-hesteutstyr.no

Auto AS
Vikersund
Tlf. 32 78 74 53
www.hahreauto.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Lørdag 15. januar inviterte håndballgruppa spillere, trenere, foreldre og søsken til
Oslo spektrum for å se
herrelandslagets siste
opp-kjøringskamp mot
Sverige. Nettbuss stilte
med transport og det var
en nesten fullsatt
buss som reiste inn til
Oslo.
Her fikk mange håndballentusiaster se
Norges beste spillere i
aksjon! Selv om det
ble tap for Sverige
-denne kampen, ble det
allikevel en flott opplevelse for store og små.
Et flott tiltak som vi
gjerne er med på igjen!
Takk til Tonje Jelstad
som organiserte hele
turen.
En søndag i måneden
spiller de lagene som
ikke er med i seriespill
aktivitetsturnering.
Søndag 14. februar spilte
jenter 9 år aktivitetsturnering i Holehallen.
Jentene tapte to kamper
og vant en. Ekstra gøy
var det å vinne mot
Holeværingen som
de har møtt to ganger
tidligere og tapt. Takket
være stor treningsiver så

VIF-avisa
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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!
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er det fremgang å se for hver turnering. Vi gleder oss til fortsettelsen!
Helgen 23.- 25. april reiser jenter 9, 10 og 12 til Tønsberg på Slottsfjellcup.
Vi gleder oss til overnatting på skole, spille mot ukjente lag og mye sosialt samvær!
Vi takker Nettbuss som stiller
med buss til og fra Tønsberg!
For Vikersund håndball
Eli Hellerud

VIF-avisa
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WILHELMINES AS, 3370 VIKERSUND
TLF. 32 78 70 23
Den ubestridte ener innen idrettspremier
Alt i bingoutstyr og lynlotteri
PORSELENSKRUS MED LOGOER

3370 Vikersund - Tlf. 32 78 77 48

Støtt våre annonsører - de støtter oss!

Fotball
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VIF fotball tildelt kr. 20.000,fra NFF’s Barne- og Ungdomsfond
NFF har siden 1999 delt ut penger fra fondet til klubber som har gjort en ekstra
innsats i barne- og ungdomsfotballen. Målet er å stimulere til økt fokus på utvikling
av barne- og ungdomsfotball.
Prisen er tildelt for blant annet antall lag, trenerutdanning og anleggsutvikling.
NFF deler i år ut 380 000 kr fordelt på 18 klubber, og Vikersund fikk prisen for
Buskerud fylke! Vi gratulerer!

J14 kretslagstropp - 7. februar på Årbogen
BFK har tatt ut troppen til kretslagssamling for J14 7. februar på Årbogen. I troppen
finner vi tre Vikersundjenter, som til daglig spiller på Vikersund’s J14 lag, og som
også trener under kraftsenter Modum.
Jentene er Stine
Fure Orsteen, Maren
Folkvord og Marthe S.
Stærkebye. Neste samling skjer 28. februar og
da er Marthe og Stine
tatt ut til samlingen.
Stine, Maren og Marthe
står i bakerste rad som
nr. 2, 3 og 4 fra venstre.

VIF-avisa
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TYRIFJORD HOTELL
32 77 84 00 / www.tyrifjord.no

Kvalitetstrykksaker til gunstig pris
og levering etter avtale!

Tlf.: 32 78 71 88
Tlf
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!
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All ære til banemannskapene
Det er en utrolig stor arbeidsinnsats som er nedlagt av gjengen som står for vedlikeholdet på den nye kunstgressbanen på Tangen. Med Jørn Hermansen i spissen passer
de på at banen er ren for snø slik at de ulike lagene kan trene under flotte forhold.
Det står respekt av slik oppofrelse for klubben sin.

Jørn Hermansen kjører runde etter runde på den nye kunstgress-banen.

VIF-avisa

12

Tlf. 32 78 34 40 · Fax 32 78 34 41
www.bygdeposten.no
Vakttelefon 48 08 61 70

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

Mob. 957 90 885
Vi påtar oss oppdrag innenfor:
graving · sprengning · transport · riving
· jordutkjøring · planering · asfaltskjæring

www.jahren.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Nytt kjøkken på VIF-huset
Det har vært jobbet
veldig hardt og målrettet på nyåret.
Marianne Drolsum og
de andre i husstyret
har rehabilitert hele
kjøkkenet i godt samarbeid med yrkesskolen,
Olav Berg, Odd Henning Kopperud, Jan
Erik Bondø, Gunhild
Strand, Trine Fjulsrud
og Rolle.
Alle benkeplater er
byttet samt nytt kjøleskap og mikrobølgeovn, flotte skuffer og
skap både høyt og
lavt – alt i harmoniske
farger som gir et moderne og friskt inntrykk.
VIF-huset er klart for mange hyggelige
sammenkomster i årene som kommer.
Se egen annonse for utleie av VIF-huset.

Catering:
Tyrifjord Hotell i Vikersund leverer
catering til alle type selskaper/møter/lag
• Koldtbord • Tapasbuffet • Selskapsmenyer
• Spekemat • Gryteretter/pasta
• Snitter • Kaker • Julemat • Julebordsbuffe
Hotellet stiller gjerne også med
kokk og servitør til servering.
Tel: 32 77 84 00 eller hotell@tyrifjord.no
www.tyrifjord.no

VIF-avisa
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Årsmøte og 20 års jubileum
Fredag 12. mars avholdes årsmøte i skiflyvningskroa i Vikersund Hoppsenter
kl. 19.00 med etterfølgende 20 års jubileumsfest.
Til jubileumsfesten vil det bli servert en gryterett med drikke.
Bindende påmelding innen 3. mars til:
club219@vikersund.no eller til Reidi på tlf: 92662909
Hjertlig velkommen!

Årsmøte i VIF 23. mars 2010
• VIF avholder årsmøte på VIF-huset tirsdag 23. mars kl.19.00.
• Vanlige årsmøtesaker gjennomføres.
• Saker til årsmøtet leveres Olav Berg innen 9. mars.
• Årsberetning legges ut hos Krona Sko i Vikersund fra 16. mars.

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

VIF-avisa
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Leie VIF-huset? Ring: 47 76 00 83
✜ 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, kaffe-kanner og diverse kjeler mm.
✜ Eget kjølerom.
Utleiepriser:
VIF-huset: kr. 1600,- / Hems: kr. 500,- / Pynting dagen før: kr. 350,-

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

Utleie:

Utleie:

Hoppsenteret

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

Vi trenger lopper!
Håndballgruppa i VIF arrangerer loppemarked i Nettbussgarasjene i VIkersund

lørdag 10 april.
”Lopper” kan leveres direkte i garasjene fredag 09. april mellom kl. 15–20.
Dersom det er behov for henting kan følgende personer kontaktes:
Gro Rundbråten 95 99 95 49
Randi Nilsen 95 06 92 21
Bodil Hellerud 90 96 23 00
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Organisering for VM 2012
Da Vikersund IF fikk i oppdrag på FIS kongressen i Cape Town sommeren 2008 å
arrangere verdensmesterskapet i skiflyvning i 2012, fulgte det med noen konkrete
pålegg om organiseringen av arbeidet. Disse påleggene innbar at v i måtte opprette
en Hovedkomite (HK), en lokal organisasjonskomite (Orgkom) og et arbeidsutvalg
(AU).
Hovedkomite for Skiflyvnings VM Vikersund 2012 ble vedtatt av styret i Norges
Skiforbund på deres møte den 22. januar. I komitéen har vi fått med oss stortingspolitikere, ordførere, toppene i Norges Skiforbund foruten lederen i Vikersund
Idrettsforening og lederen i Hoppsenteret. HKs oppgave er å være et overordnet
organ som trer sammen tre til fire ganger i året og får seg forelagt orientering om
framdriften i arbeidet med skiflyvnings VM2012. Som arrangør ønsker vi selvsagt å
dra nytte av disse personenes brede kontaktnett innenfor det offentlige og i næringslivet.
Organisasjonskomitéen vil med små endringer framstå som tidligere. Presidenten i
Organisasjonskomitéen Håvard Orsteen trimmer nå sin organisasjon og får på plass
seksjonsledere og avdelingsledere.
Idrettsforeningen har selv valgt å opprette et nytt aksjeselskap som skal ha som
eneste oppgave å arrangere internasjonale hopprenn i Vikersund Hoppsenter.
Grunnen til dette er den samme som da VIF for 10 år siden opprettet et aksjeselskap,
nemlig å sikre foreningens eiendommer og eiendeler dersom skiflyvningsarrangementet skulle være uheldig å pådra idrettsforeningen økonomiske forpliktelser som
den ikke makter. Gjennom sine ti leveår har aksjeselskapet skaffet seg eiendeler, bla
andel i Flying Team Hallen og i prepareringsmaskinen. I tillegg har selskapet blitt
en stor aktør mot sponsorlauget Flying Team Vikersund, hvor det blant annet er et
betydelig engasjement i forhold til å arrangere turer til skiflyvningsarrangementer i
utlandet. Selskapet bidrar også med betydelige midler til de aktive hopperne i Flying
Team Vikersund.
I januar opprettet idrettsforeningens arrangementsselskap et datterselskap som tok
med seg det gamle navnet – Skiflyvning Vikersund AS – og fikk i oppdrag utelukkende å arrangere kommende prøve VM i 2011, VM i 2012 foruten to COC renn i
normalbakken. Halvor Hartz er arbeidende styreleder i dette nye arrangementsselskapet, men Albert Hæhre fortsetter som styreleder i morselskapet som tok navnet
Flying Team Vikersund AS.

VIF-avisa
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Det nevnte Arbeidsutvalget har vi valgt å kalle Koordineringsutvalget (KOU), og
består av personer fra de forskjellige selskapene som er direkte involvert i arrangementet. Fullstendig lister over alle nevnte organisasjoner i tillegg til styret for
Stiftelsen Vikersund Hoppsenter ligger tilgjengelig på hjemmesidene våre,
vikersund.no.
I løpet av våren vil vi ta i bruk et nytt dataverktøy som skal forbedre mulighetene
til å administrere frivilligkorpset. Denne Frivilligportralen vil bli tilgjengelig med
lenke fra hjemmesida vår for alle som ønsker å være frivillig under World Cup 2011
og Verdensmesterskapet 2012. Dette er den samme løsningen som Ski VM Oslo
2011 har valgt, og det er Norges Skiforbund som har lisensrettighetene til.
Vi planlegger med at portalen åpner for registrering etter sommerferien i år.

Vår populære org.kom-leder Håvard Orsteen fylte 50 år 3. februar
Organisasjonskomiteens populære president har gått
gradene i Vikersund helt fra 1970 tallet, og har innehatt
en rekke verv opp gjennom årene. I en årrekke var han
sekretær og nestleder i Vikersund Idrettsforening. Før
World Cup-rennene i 2007 var han det naturlige førstevalget når ny president skulle på plass. Før dette var
han sekretær i org.kom. og leder av Club 219.
Som vise-president i den internasjonale skiflygingsorganisasjonen KOP har han markert seg langt utenfor
lille Modum.
Den fotballspillende IKT-sjefen i Modum Kommune
har alltid et smil på lur, og har en egen evne til å få alle i Vikersundmiljøet til å
trekke i samme retning. Håvard er også skrudd sammen på en slik måte at det å
prøve å stresse ham nærmest er umulig. Selv når det koker
som verst i forkant av de store arrangementene i hoppsenteret er han, ihvertfall
tilsynelatende, like rolig.
Allerede kl. 00.01 på den store dagen ble en lett forvirret jubilant overrasket av
et tyvetalls “undersåtter” utstyrt med bjeller, rangler, ropert, flagg, champagne og
nykomponert sang. Bursdagen skal ikke feires før det blir varmere i været.
Vi gratulerer med overstått!
Kilde: www.vikersund.no

VIF-avisa
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Historiske tilbakeblikk
Frem mot prøve-VM 2011 og VM 2012 skal VIF-avisa forsøke å gi en kortfattet
fremstilling av idrettsforeningens hopphistorie. I det første tilbakeblikket ser på tida
fra 1894 frem mot etterkrigstida.
”Vikersund Skiklub stiftedes den 16. desember 1894 ved et møde
paa Modum Sparebank. Mødet var besøkt av 20-30 unge mænd.
Man ble enige om at kalde foreningen Vikersund Skiklub”.
Skiklubben hadde mange gode skiløpere og det ble avholdt mange
konkurranser med deltakelse fra Vikersund og Modum.

Arne Hovde fikk Damenes pokal i Holmenkollen i 1933.

Egil Lærum fikk Damenes pokal i Holmenkollen i 1938.

Våren 1911 tok Anton E.
Hanssen initiati til å samle de
gryende interessene for flere
idretter på Vikersund.
Det ble avholdt møte på Fram
og i protokollen leser vi:
"Aar 1911 den 11 mai afholdtes møde paa Fram til stiftelse
af en idrætsforening for
Vikersund og omegn. Mødet,
der var bekjendtgjort gjennom
annonce i Oppl. Tidende, var
besøkt af ca 60 voksne
personer - damer og herrer.
Til dirigent valgtes bogtrykker Anton E. Hanssen,
der paa Skiklubbens vegne
ønsket velkommen. Enstemmig ble det besluttet at en
idrettsforening blev at danne."
Den nye foreningen fikk ved
stiftelsen navnet Vikersund
og Omegns idrætsforening,
men to år senere ble navnet
forandret til Vikersund idrætsforening.

VIF-avisa
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Fra Vikersund Skiklub ble stiftet
i 1894 til omkring 1935, hadde
foreningen arrangert skirenn i seks
skibakker. Etter sterke ønsker fra
mange interessenter ble det nedsatt
en komite som fikk i oppdrag å finne
et emne til en ny skibakke. Gustav N.
Hovde kastet sine øyne på steinura
syd for Heggen kirke. Kontakt ble
opprettet med grunneierne Robert
Lien og Harald Hovland.
Bakken ble bygget etter tegninger
som ble utført av ing. Thunold Hanssen i Kongsberg. Noen tekniske data
gir et inntrykk av bakkens størrelse:
"Bakkens fulle lengde fra ovarennet til enden av sletta var 425 meter,
høydeforskjellen var 130 meter,
ovarennet var 115 meter langt med et
fall på 46 meter. Dette ga en beregnet
fart på hoppet med 85 km/t. Det ble
sprengt vekk i alt 1150 kbm fjell."
Den 25. februar 1936 ble Vikersundbakken offisielt åpnet med 25 utvalgte hoppere. 5000 tilskuere hadde
møtt fram og rennet ble vellykket fra
start til slutt. Bakken besto sin prøve.
Det ble Vikersunds egen Kristian
Hovde som vant eldste klasse. Hilmar
Myhra fra Kongsberg vant kl. 20-32
år og Ola Taraldrud vant den yngste.
Hilmar Myhras hopp på 85 meter
overlevde alle Vikersund-rennene før
krigen og ble ikke slått før Arnold
Kongsgård slo den i 1946, da han
hoppet 47,5 meter.

Hilmar Myhra, Kongsberg.

Arnold Kongsgård, Kongsberg.

Gustav N. Hovde holder åpningstalen i Vikersundbakken i 1936. Kristian Sundhaugen holder mikrofonen
tilhørende Brødr . Løvers høyttaleranlegg.

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

Leie VIF-huset?

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

Ring: 47 76 00 83
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

Porselen, Glass, Troll

✆

32 78 82 52

3370 Vikersund

SENTRUMSGÅRDEN

Støtt våre annonsører - de støtter oss!
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Emil (2) har skidilla
Med sine 2 år og 10 måneder var Emil Molenaar den
yngste deltakeren under Telenor skikarusell da VIFavisa gjestet Brunes. Og kanskje den mest fornøyde.
Og blideste. Og ivrigste!
– Han har gått én time på ski allerede i dag, før rennet.
Og han synes det er veldig moro. Vi får jo nesten ikke
av han skiene, forteller pappa Erik Molenaar, med rette
stolt av skitalentet. Hvis en kan kalle en 2-åring et
talent da?
Uansett, her var det ikke snakk om å bli holdt og
støttet. På egne ben, og fin fin-fin, stil, gikk lille Emil, til stor begeistring hos mange
fremmmøtte, runden på sine stø ben med røde og flotte ski. Nå er det ikke så lett å
intervjue en 2-åring. Men smil, trillrunde øyne og målbevisst blikk fortalte at dette
var GØY. Og bildene taler vel for seg. Vi tar sikkert ikke mye feil når vi sier at
Emil denne vinteren vil tilbakelegge både kilometre, og kanskje også mil, på ski.
Og skulle du om 10, 15 eller 20 år fremover i tid se navnet Emil Molenaar fra
Vikersund på en resultatliste, ja da kan du mimre tilbake på sjarmtrollet du leste om
i VIF-avisa da han kun var 34 måneder gammel.

Nils og Solveig er uvurderlige
Nils Røhnebæk og Solveig Kongsrud, foreldre til Lage og Syver, er eksempler på
foreldre som trår til for Vikersund Idrettsforening – og for idretten. Paret fra Råen
på Badeveien har verv i både langrennsgruppa og fotballgruppa, og trår til med
organisering, sjauing, kjøring og all mulig annen innsats – mange timer hver eneste
uke – året rundt.
Nils er styremedlem i langrennsgruppa og har
hovedansvar for skikarusellen på Brunes. Solveig
er med i miljøgruppa, og tar i et tak når det trengs.
Hun utarbeider blant annet de fleste resultatlistene
etter rennene. Og begge er lagledere for sønnen
Syver sitt fotballlag.
– Ikke skriv om oss. Det er mange som gjør en
utrolig bra jobb. Mange legger ned flere timer
en det vi gjør, sier Solveig beskjedent.

VIF-avisa
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For en flott skikarusell!

Jørn Are Johnsen og Lise Asbjørnhus har mer
enn nok å gjøre i et hektisk sekretariat.

Noen ganger sier bilder mer enn ord.
En skikarusell i langrennsgruppas
regi på Brunes en tilfeldig onsdag
kveld i januar var et eneste stort bilde
av glade barn på ski, stolte foreldre
og besteforeldre, skiglede, saft,
vafler, hvit fin snø og trikkeskinner
av spor. Hele180 barn stilte til start,
sannsynligvis rekord i VIF-regi på et
slikt type renn. Barn fra Vikersund,
Sysle og Stalsberg skole ble garantert
ikke mindre glade i å gå på ski etter
en slik kveld. Slik skal det være!
Se på bildene og nyt.

Ilma Krcic
runder første
sving med fin stil.

Einar Andreas Skinstad (8) er en ivrig
skiløper. Er også observert på vei til
Abelone.

Langrenn
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Simen Strand, Mats
Klevstad, Emil Krcic,
Syver Røhnebæk
Kongsrud, Even Koi
Kopland og Martin
Krogstad, alle 5 B
Vikersund skole, gjør
sitt for at klassen skal
vinne sammenlagt.
Leksen denne dagen
var at alle skulle stille
i skikarusellen.

P tt Ramberg
Petter
R b
nyter
t en velfortjent
lf tj t vaffel
ff l
etter endt løp, mens Julie Ramberg får
skryt av en stolt bestefar, Terje Kjølstad.

nd er
Kaia Heggela
1. klassingen Mor Gry Finsrud
klar til start.
emier
kan se
mange fine pr
på tilbake på i sin aktive
er
som VIF-løp Grøterud og
il
karriere. Em Nes, begge fra
Henrik Holm age, gjør seg
Kroka barneh .
re
også startkla

Marte Marie N
or
Grøterud er iv marken, Ole Marius Solbak
rige fra start og
ken og Mar
gjennomfø
f rte alle i fin kus
stil.
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Marie Holm Nes gjør seg klar til start.

Johanne Sofie Longsfjeld har lært seg teknikken.
Her går det unna fra start.
Sondre Haraldseth
har gjort sitt livs løp.
Særlig starten og avslutningen var sterk.
- Fremgang.

Charlotte Solheim og pappa Erik
Solheim hadde en fin tur inntil
Charlotte dessverre ødela skien og
måtte bryte.

VIF-avisa
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Tusen takk!
På juleavslutningen på Tyrifjord Hotell 15. desember ble VIF overrakt en stor sjekk
fra Barnas Skifestival. Nestleder i VIF, Marit Follestad Tandberg, mottar sjekken fra
leder for Barnas Skifestival av Herman Olslund.
Tusen takk for støtten!
Takk også for god mat
og service fra hotellets
side – nok en gang!
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Hei alle sammen!
Sesongen er godt i gang, og vi må si at
så langt har værgudene vært på vår side.
Oppmøtet i bakken har vært veldig bra.
I uken har vi hatt besøk av mellom 50
– 100 personer hver kveld. I helgene
har vi hatt besøk av mellom 100 – 200
personer. Det er ekstra moro å se at så
mange foreldre er med i bakken.
Frammøtet denne dagen var det ingenting å si
2. juledag kom det vel mer snø enn
noe på.
noen av oss hadde forventet. Mange
Mons Edvardsen i
ringte og lurte på om vi hadde stengt,
farta med mamma
men snøen stoppet ikke folk på denne dagen.
Denne dagen hadde vi egentlig planlagt nybegynner Lisbeth på slep.
kurs, men dette måtte utsettes til i januar. Da dagen
kom, var både store og små spente, men dette ble
igjen kjempebra.
16. januar arrangerte vi det første av 3 renn, denne
dagen hadde vi over 40 store og små på startstreken.
Det er moro og se at så mange møter opp.
Vi var ved sesongstart kjempespente på hvordan
denne sesongen skulle ta vei, men med så mange,
som har et ønske om å hjelpe oss, har denne sesongen blitt så langt kjempebra. Så nok engang må
vi i styret bare si at uten all denne flotte hjelpen, så
hadde vi ikke kommet så langt som vi er i dag. TUSEN
TAKK til alle som strekker ut en hånd.

I februar og mars vil det også skje flere arrangementer.
Alle datoene og mer informasjon kan dere finne på
våre nettsider: www.vikersund–alpinsenter.no og
www.vikersundalpin.no.
Vi ønsker alle en fortatt fin vinter.
Mvh
Styret

Haakon Edvardsen i godt driv
inn mot mål.

Alpin- og snowboardklubb

Snowboardkjøringen tar

på.

Gutta er klare.

Vi hadde en gang ei heisbu.

Stein Ivar sørger for god

gli.

Topp for ungene.

Sikkerheten er viktig.

27

28

VIF-avisa

Sara Bentsen Aase på vei opp til start.

Markus og Nicolai i samtale med den uheldige
Oliver.

Simen Berg på vei nedover den
flotte løypa.

Hele familien Roness på plass.

Alpin- og snowboardklubb

Markus Bakken i farta.

Oppmøtet
O
øt t er ddett iingenting
ti å sii på.
å

Fin utsikt mot Vikersund
.

Stine Roness i fin flyt
Sti
flyt.
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Vellykket årsmøte i fotballgruppa
VIF-fotball avholdt årsmøte 2. mars på
VIF's gamle klubbhus. Gudmund Baustad ble tildelt fotballgruppa's innsatspokal for 2009. Gudmund har i mange år
lagt ned mye arbeid og innsats i fotballstyret og som trener for aldersbestemte
lag. Her blir han overrekt pokal av VIF's
leder Olav Berg.Vi gratulerer!
Styret la frem frem årsberetning, regnskap for 2009, revidert sportsplan og
forslag til nye satser for medlemskontinOlav Berg gir innsatspokalen for 2009 til
gent. Alle sakene ble godkjent og vedtatt
Gudmund Baustad.
av årsmøtet.
I tillegg ble det presentert budsjett for
2010. Det var ingen innkomne saker som skulle behandles av årsmøtet. Følgende
personer går ut av fotballstyret: Per Ole Bøe, Jan Strand, Lise A. Berg, Marlene
Borge og Daniel Haug.
Det nye styret består nå av: Jan Henning Kleiv, Torgun Stærkebye, Gudmund Baustad, Trond Bjørkeslett, Nina Hervig, Inger Brandtenborg, Marianne Haraldseth og
Børre Østenengen. Ungdomsrepresentanter: Stine F. Orsteen og Kristian Sørlie Lunde.

Nå kan du begynne å lete frem finstasen …
Den 16. april inviteres alle medlemmer
i VIF til festligheter på klubbhuset.
En festkomité er nedsatt og foruten
god mat og drikke, kanskje litt svingom
og hyggelig prat vil representantskapet
dele ut heder og ære. Sist gang dette ble
gjort var ved foreningens 110-årsjubileum
i 2004.
For påmelding ring
Inger Brandtenborg på 95 15 78 66
INNEN 6. april.

Her ser vi de som ble gjort ære på sist gang
VIF holdt stort gjestebud ved foreningens
110årsjubileum i 2004. De tre nye æresmedlemmene foran og hederstegnmottakerne bak.

VIF-avisa
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Grasrotandelen
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 flere 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!

tandel til
Gi din grasro
g!
rettsforenin
Id
d
n
u
s
r
e
ik
V
515 212
Org. nr. 871

