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12.09.10  Resultater Finale hopptreff er lagt ut 

Seier til Oslo foran Hedmark og Buskerud. Takk for en fin dag i Gjerpenkollen! 

11.09.10  Resultater RC Gjerpenkollen 

Pallplasseringer til Torbjørn og Nikolai i RC C - vi gratulerer! Resultater lagt ut på 

resultatsiden. 

27.08.10  Oppstart innetrening etter høstferien 

Røykenhopp starter opp innetreningene på nye Frydenlund skole i Åros etter høstferien. 

Treningsdager blir onsdag kl 1800-1930. Husk innesko. Nye hoppere er alltid velkommen! 

27.08.10  Renn for de minste i høst 

Høstspretten i Tomter 12/9 og plastrennet i Vikersund 26/9 er fine arrangement for 

nybegynnere. Har du lyst til å være med ta kontakt med Gunnar på 

gunnar.naesvold(at)c2i.net eller 95899430. 

27.08.10  Hoppskole i Gjerpenkollen 

Det arrangeres hoppskole i Gjerpenkollen hver tirsdag utover høsten. Start kl 1800. For mer 

info se www.gjerpenkollen.no 

24.06.10  Fjerdeplass til Nikolai i Sverige 

Under NSFs storsamling i svenske Ørnskjøldsvik hoppet Nikolai seg i dag inn til en sterk 

fjerdeplass i RC-C. Det var hele 44 deltagere i klassen. Grattis! 

15.06.10  Plasthoppskole i Vikersund 

Vikersund IF i samarbeid med Flying Team Vikersund arrangerer sin tradisjonelle 

plasthoppskole i Vikersund hoppsenter K15 og K25 i helgen 24-26 september. Hoppskolen 

avsluttes med populært plasthopprenn søndagen. Vi anbefaler alle våre nybegynnere som 

har anledning til å bli med på hoppskolen. Det pleier å være rift om plassene så det 

anbefales å melde seg på umiddelbart. Dersom du skulle ombestemme deg tilbakebetales 

innbetalt depositum frem til datoer beskrevet i invitasjonen.   Her finner du 

påmeldingsskjema. Har du spm ta kontakt med Gunnar Næsvold tlf: 9589 9430. 

13.06.10  Sesongstart på plast på Sørlandet og i Gjerpen 

I helgen startet rennsesongen med sørcup i Kristiansand og sørrenn i Arendal, før den ble 

avsluttet med renn i Gjerpenkollen søndag. Nikolai, Kjell Andreas, Torbjørn og Lars Gunnar 

tok turen til sørlandet. To tredjeplasser til Torbjørn i RC C og seier til Lars Gunnar i 11. 

årsklassen var beste plasseringer. 

Søndag fikk kvartetten følge av Joacim, Vegard og Kristoffer Magnus. Flott at våre ymgste 

nå trår til! Søndag vant Nikolai RC C etter flott hopping, Torbjørn fulgte opp med en 

fjerdeplass i en stor og rekordjevn klasse. Resultater er lagt ut på resultatsiden. 

03.05.10  Lederens hjørne er oppdatert 

Følg link i hovedmenyen og les siste lederens hjørne. 

03.05.10  Innbydelse til Sørrennene 

Sommersesongen starter tradisjonene tro på Sørlandet med renn i Kleppane (Kristiansand) 

http://www.gjerpenkollen.no/
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/2011/Invitasjon%20til%20hoppskole%20og%20plastrenn%2020101.pdf
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/2011/Pameldingsskjema%20hoppskole%20og%20plastrenn%202010.xls


fredag og Brattåsen (Arendal) lørdag, før det hele fortsetter med renn i Gjerpenkollen 

(Drammen) søndag. 

06.04.10  Bli med på Storsamlingen i Ørnskjoldsvik 

Sett av den første ferieuka til en stor hoppopplevelse og bli med til NSFs storsamling i Ø-vik. 

Samlingen passer for hoppere på alle nivåer fra den absolutte nybegynner til erfarne 

storhoppere. Her får ungene veldig mange hopp, flotte opplevelser med andre hoppere og 

foreldre. Mer info om samlingen finner dere her. Påmeldingene starter 14. april så da er bare 

å klikke deg inn på www.skiforbundet.no og sikre seg plass! 

21.03.10  NM jr, NC, RC og Høgåsrenn i Trondheim 

Leif Torbjørn vant Høgåsrennet i hopp og kombinert lørdag. Kjell Andreas ble femtemann i 

RC B og Joacim ble 14 i samme klasse. Det var hele 53 deltagere i klassen. Kjell Andreas 

ble nr 4 i kombinert samleklasse og 3 i klasse 14 år. Espen ble nr 22 i NM jr stor bakke 

fredag og fulgte opp med hhv 24. plass og 22. plass i NC A lørdag og søndag. 

16.03.10  Høvikbakken stengt 

Veien (jordet) er nå i full oppløsning. Det gikk greit i går, men vi satser ikke mer nå. 

Dessuten er det så mye is i bakkene og på sletta at det må slåddes før det er forsvarlig å 

hoppe. Det b etyr at hoppingen i Høvikbakken er over for i år. Det er fortsatt flotte forhold i 

Gjerpenkollen (tirsdager). Oppfordrer flest mulig til å være med på skikretsens 

hoppskoleavslutning i Gjerpenkollen søndag. 

13.03.10  Sterk hopping av Eivind i Botne 

Fredag var det RC i Botne og Eivind smelte til med en sjetteplass i RC B, kun5,2 p bak 

vinneren Jørgen Berg fra Byåsen. Leif Torbjørn fortsatte godhoppingen fra Solan og vant 

klasse 12 år i sterk konkurranse. Nikolai, som lå på tredje etter første omgang måtte 

overende i annen amgang og ble nummer sju. Øvrige plasseringer ble Kjell Andreas 12 i RC 

A, Joacim 23 i RC B og et bra comeback av Jesper med 5. plass og 18. plass til Lassei RC 

C . 

Søndag var det Finale hopptreff (lagkonkurranse) der Buskeruds lag med Kjell Andreas og 

Eivind fikk en flott femteplass. 

10.03.10  Bli med på skikretsens hoppskoleavslutning! 

Søndag 21. mars arrangerer Gjerpenkollen i samarbeid med Buskerud skikrets sin 

hoppskoleavslutning for hele skikretsen. Det hoppes i kjempefine bakker i Gjerpenkollen (K8 

og K18). I tillegg vil det være mulig å prøvehoppe i K35 etter rennet. Se invitasjonen her og 

meld fra til Gunnar på email dersom du vil være med. 

10.03.10  Flott innsats i klubbmesterskapet 

Kveldens klubbmesterskap i hopp og kombinert hadde gledelig mange deltagere med 30 i 

hopp og 11 i kombinert. Dette på tross av at våre eldste løpere var opptatt på annet hold. 

Det ble hoppet i de tre minste bakkene og gått kombinertsprint på sletta. Resultater er lagt 

ut. 

07.03.10  Knallinnsats i Solan Gundersens vinterleker! 

Vi hadde i helgen tre deltagere i Solan Gundersens Vinterleker i Alvdal, som i praksis er NM 

for aldersklassene 12 til 14 år, men som bare får lov til å hete hovedrenn. Alle tre viste gode 

resultater og best var Leif Torbjørn som fredag vant kombinert i suveren stil etter beste hopp 

og nest beste langrennstid. Nikolai fulgte opp med 8. plass i konkurranse med landets beste 

12-åringer. I gutter 14 år fikk Kjell Andreas en flott 6.plass, kun 11 sekunder fra sølvplassen. 

I spesielt hopp lørdag fulgte Leif Torbjørn opp med en knallsterk bronseplass og Nikolai med 10. plass i 

en klasse med 49 deltagere. De var hhv 6,2 og 24,9 poeng bak vinneren. I G14 fikk Kjell 

Andreas en 7. plass etter hopp på hhv 47,5 og 49 meter. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/63680/docs/Innbydelse_2010_Sørrennet.pdf
http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2010/mars2010/Sider/StorsamlingÃ˜-vik2010.aspx
http://www.skiforbundet.no/
http://www.roykenhopp.com/Renn/2010/invhoppskoleavslutning20101.pdf
mailto:gunnar.naesvold@c2i.net


07.03.10  Espen på junior-NM i Stryn 

Vår juniorhopper Espen Granviken var i helgen i Stryn og konkurrerte i juniormesterskapet. 

Lørdagens renn ble arrangert under meget varierende forhold og Espen var av de mest 

uheldige. Han fikk lørdag 30, plass individuelt. Søndag hoppet Espen på Buskerud sitt 

kretslag og fikk en flott 5. plass. 

02.03.10  Klubbmesterskap/hoppskole/telenorkarusell 

Onsdag 10/3 kl 1800 håper vi på stor deltagelse på årets klubbmesterskap. Det skal hoppes 

i K5, K7, K15 og K26. Vi oppfordrer sterkt til at foreldrene også deltar. Hopprennet 

gjennomføres med prøveomgang, og to tellende omganger. Forhåndspåmelding på 

hoppskolen 3/3 eller på email til gunnar.naesvold (at) c2i.net senest tirsdag 9/3. 

Telenorkarusellen mandag 8/3 flyttes til onsdag og arrangeres som en de av 

klubbmesterskapet. Premie til alle. 

28.02.10  Sterk innsats i Hovedlandsrennet 

Våre tre hoppere i HLR i Hurdal gjorde sine saker bra. Joacim var på Buskerud sitt sølvlag i 

laghopp. Laget var kun 7 poeng fra gull. Individuelt fikk Joacim 11. plass i G15 og Eivind og 

Lasse oppnådde hhv 17.  og 27. plass i G16. Vi gratulerer med flott innsats! 

28.02.10  Gjerpenkollrennet 

Takk for en flott dag i Gjerpenkollen i dag! Resultater finner du ved å bruke resultatlinken til 

venstre på siden. 

14.02.10  Husk telenorkarusell hopp og kombinert mandag 

Møt opp på telenorkarusellen i Høvikbakken mandag kl 1800. 

14.02.10  Vikersund hoppfestival, RC Steinkjer og NC Voss 

Sju hoppere i Vikersund, blant dem var det gledelig å se to av våre jenter, Rebekka og Frida 

debuterte i renn utenfor Høvikbakken. Flott innsats jenter! Seier til Joacim og tredje til Lasse 

i G14 og eldre, hhv andre og tredjeplass til Torbjørn og Nikolai (med fall!) i G12/K45. 

På Voss oppnådde Espen en god 8.plass i NC A. 

På Steinkjer fikk Kjell Andreas hhv 9, og 8, plass (med fall) i RC B og en fjerdeplass i RC 

kombinert. Han forsterket med dette sammenlagtledelsen i RC kombinert. 

11.02.10  Lederens hjørne oppdatert 

Se lederens hjørne i menyen til venstre. 

07.02.10  God innsats i KM 

Hele sju røykenhoppere deltok i dagens ROV-sprett med innlagt KM for klassene 13-16 år i 

Veggli. Kjell Andreas ble kretsmester i både hopp og kombinert i G14. Sølv til Joacim i hopp 

G15. I G16 ble det bronse til Eivind (kun 1,5p fra sølv) og fjerde til Lasse. I ROV-spretten i 

hopp G12 ble det dobbeltseier med førsteplass til Torbjørn foran Nikolai. Resultatet gjentok 

seg i kombinert. 

03.02.10  Årsmøte i Røykenhopp 

Minner om årsmøte i Røykenhopp mandag 8/2 kl 1900 i Høvikbakken. Møt opp! 

03.02.10  Bli med på renn! 

Vi oppfordrer sterkt alle nybegynnere og viderekomne å delta på hopprenn rundt omkring i 

kretsen. Første mulighet nå er Vikersund hoppfestival søndag 14/2.  Bakkestørrelser K7,5m, 

K15, K25 og K45. Vi samordner våre påmeldinger via Frode Aasberg email: 

faasberg@online.no (mobil 906 11 719). Frode må ha påmeldingene senest 8. februar. Bli 

med på renn - hopprenn er gøy! 

31.01.10  Røykenhopprennet 2010 

Resultater fra dagen røykenhopprenn spesielt hopp og kombinert er lagt ut på resultatsiden 

http://www.vikersund.no/filer/filsystem/Invitasjon%20til%20Vikersund%20Hoppfestival%202010.pdf
mailto:faasber@online.no


(se meny til venstre på siden). Vi takker utøvere, foreldre og funksjonærer for en flott dag i 

bakken! Les Drammens tidende sin reportasje fra rennet 

31.01.10  God NC innsats av Espen 

Vår norgescup-hopper (NC) Espen Ø Granviken oppnådde meget respektable resultater 

under trøndersk hopphelg. Helga startet med renn i Sprova fredag, Stjørdal lørdag og 

Meldal søndag. Espen fikk hhv plasseringene 9., 6., 4., og 7. plass sammenlagt i NC A. 

29.01.10  Åpningsrenn på Kongsberg 

Idrettsparken hoppsenter ble høytidelig åpnet med RIMI-rennet lørdag. Våre deltagere tok 

godt for seg av toppplasseringene. Seier til Torbjørn (G12), Kjell Andreas (G14) og Joacim 

(G15). Listen ville vært komplett dersom man rangerte resultatene i klasse G10 der Lars 

Gunnar leverte meget gode hopp... Gratulerer med superinnsats! 

24.01.10  Innbydelse til Røykenhopprennet 

Se invitasjon. Vi håper alle våre egne ivrige unger fra hoppskolen blir med på ordentlig 

hopprenn i Høvikbakken søndag. Påmelding kan gjøres på email eller på hoppskolen. 

24.01.10  Husk Telenorkarusell nr 2 på mandag kl 1800 

Minner om ny telenorkarusell mandag, møt opp det er plass til alle som vil delta! 

24.01.10  Kombilekene og RC i Folldal og NC i Vegårdshei 

En blandet hopp og kombinerthelg for våre utøvere med Eivind og Kjell Andreas i Folldal og 

Espen på Vegårdshei. Espen debuterte i NC A etter opprykket fra NC B og ledet like så godt 

sitt første renne tter første omgang. Ett ikke fullt så sterkt andrehopp førte han på 8. plass. 

Dett ble samme plassering på søndag. I kalde Folldal forsvarte Kjell Andreas 

sammenlagtledelsen i RC kombinert klasse 14år etter en andreplass i kombilekene. I 

samleklassen G13-14år fikk han en fjerdeplass, kun 10 sekunder fra sølvplassen. I hopp RC 

B oppnådde Kjell Andreas 8. og 15.plass og Eivind oppnådde hhv 30. og 34. plass. 

17.01.10  Telenorkarusell hopp/kombinert i Høvikbakken mandag kl 1800 

Karusellen er åpen for alle sammen fra de helt ferske til mer erfarne rekrutter. Vi 

gjennomfører med to hopp i valgfri bakke (K5, K7 eller K15). Lengdemåling og trekk/tillegg 

for fall/nedslag. Det trekkes en meter for fall og det legges til en meter for nedslag. Hver 

meter i bakken tilsvarer 5,2 poeng. Det beste hoppet av to hopp teller i konkurransen. 

Deretter går vi sprintlangrenn på kryss og tvers i bakkeanlegget. Fartsfylt og lett 

langrennsløype. Noen velger å bruke langrennskia til både hopp og langrenn, mens andre 

bruker både hopp- og langrennski - dette er valgfritt. 1 poeng i hoppbakken tilsvarer 1 

sekund i langrennet. 

 

Langrennsløypa går på sletta i bakken og er ca 400 meter lang.  • Langrenn med puljestart 4 

og 4. Starter med å kjøre ned unnarennet i K15 (startsted tilpasses etter ferdighet-kan starte 

på sletta). 

 

Trenger ikke oppkjørte spor da vi benytter sletta i begge bakkene til langrenn. 

Her er noen bilder fra i fjor. Premier til deltagere i minst to av fire renn. Bli med på fart og 

morro neste mandag kl 1800! 

17.01.10  NC Sprova 

Espen oppnådde en fin fjerdeplass under NC i Sprova i går. Dagens renn ble avlyst. 

17.01.10  God hopping i Breimyr 

Nikolai fortsatte storhoppingen fra i går og vant G12 under ruskete forhold i Botne. Kjell 

Andreas fikk andreplass (G14). I G16 ble Eivind på tredje og Lasse på sjuende. Seier til 

Ruud sr i veteranklassen og fjerde til Joacim i G15. 

http://dt.no/article/20100201/SPORT/702019961/1250
http://www.roykenhopp.com/Renn/2010/100131RENNINNBYDELSE%20roykenhopprennet.pdf
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/2009/090202telenorkarusellpres.pdf


16.01.10  Sju pallplasseringer i Botne lørdag 

I Hopp ble det seier til Nikolai foran Torbjørn i G12, tredje til Kjell Andreas i G14, seier til 

Joacim i G15. I kombinert byttet Nikolai og Torbjørn plass og Kjell Andreas gikk seg opp til 

andreplass. Mye Røykenhopp på premielistene! 

10.01.10  Rekruttsamling på Ringkollen 

Det inviteres til rekruttsamling på Ringkollen lørdag 21/1. Dette er en samling som er åpen 

for alt fra nybegynnere til den mer erfarne. Bli med til Ringkollen og få mange hopp og tren i 

sammen med andre hoppere fra skikretsen! Ringkollen har fine bakker som passer for alle. 

Les invitasjonen her! 

10.01.10  Husk hoppskolestart onsdag 

Les hoppskoleplakaten 

10.01.10  RC Linderudkollen og NC Hurdal 

Kort oppsummering av helga for våre hoppere/kombinertløper: Flott tredjeplass til Espen i 

NC B i Hurdal på lørdag. Andreplass i kombinert RC 13-14 år til Kjell Andreas. Eivind (37 og 

32 i RC B), Joacim (34 og 33 i RC B) og Kjell Andreas (15 og 13 i RC A) i Linderudkollen. 

Resultater lagt ut. 

04.01.10  Hoppskolen starter onsdag 13/1 

Har du hoppet tidligere eller har lyst til å begynne med skihopping må du komme til 

Høvikbakken onsdag 13/1 kl 1800. Hoppskolen er åpen for alle jenter og gutter. 

 

De som allerede har utstyr på utlån må ta med dette. Øvrige kan ta med hjelm (sykkelhjelm 

e.l) og ski du kan hoppe med (langrennski er ok). Vi har en del hoppski/støvler hjelmer for 

utlån. 

Valgfritt i bakkene med K punkt 7 M  og 15 M. 

 

Ta med venner, mamma eller pappa og møt opp i Høvikbakken til ett skikkelig 

hopptreff.  Kart til Høvikbakken finner du her.  Følg med for mer info her på hjemmesiden 

vår. 

04.01.10  Dugnad i Høvikbakken onsdag 6/1 

Vi setter i stand bakkene onsdag 6/1 kl 1800. 

2009 

13.12.09  Ingen innetrening onsdag 

Vi har valgt å avlyse innetreningene på onsdagene 16/12 og 23/12 da de to siste ukene er 

hektiske med skoleavslutninger osv . Vi håper på snarlig snø og kommer tilbake med 

tidspunkt for oppstart av hoppskolen, forhåpentligvis snarlig på nyåret. 

13.12.09  RC åpning i hopp og kombinert i Folldal 

Vi hadde tre røykenhoppere med under helgens RC åpning i Folldal. I RC B viste Eivind 

Ruud svært lovende takter og oppnådde 23 plasser i begge rennene, og Joacim Ødegård 

Bjøreng plasserte seg som hhv 42 og  33. Vår løper i RC A Kjell Andreas Næsvold fikk hhv 

10 og 14 plass i hopp, etter å ha ligget på fjerdeplass etter første omgang i første rennet. I 

kombinertkonkurransen oppnådde han en sterk tredjeplass i klasse 13-14 år. Dette var 

sesongens første hopp på snø og en god start på sesongen for alle tre! Resultater er lagt ut. 

29.11.09  Norgescupen i gang på Lillehammer 

Vinterens NC-sesong startet med dobbeltrenn i Lysgårdsbakken på Lillehammer og vår 

egen Espen Østby Granviken åpnet med dobbelt tredjeplass i NC B. Resultater lagt ut. 

http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2010/Invitasjon%20kretssamling%20ringkollen.pdf
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2010/hoppskoleplakat2010.pdf
http://www.roykenhopp.com/anlegg/kart_hovikbakkene_1.htm


05.11.09  Endring: Innetreningene starter kl 1830 

Onsdagstreningene på Frydenlund skole starter kl 1830, og ikke kl 1800 som tidligere i 

høst.  Nye hopprekrutter er alltid velkommen! 

22.10.09  TakeOff arrangeres 29. oktober 

Lyst til å begynne å hoppe på ski? Lyst til å høre mer om hoppsporten? Lyst til å lære om 

hoppsporten lokalt i Røyken? Alle interesserte må sette av kvelden 29 oktober for TakeOff 

2009! Arrangementet er i Elopaks lokaler på Spikkestad og starter kl 1815. Alle som hopper 

eller ønsker å lære å hoppe på ski er velkommen! Anette Sagen kommer for å fortelle om 

sin hoppkarriere - kommer du? Fint om du har på treningstøy for inne/utebruk. Utdeling av 

hoppbuff til alle. Servering. Her finner du mer informasjon. 

15.10.09  Gode sammenlagtplasseringer i rekruttcupen på plast 

RC på plast er ferdig for denne sesongen og våre hoppere oppnådde meget gode 

plasseringer. I RC B ble de andreplass til Kjell Andreas (5 av 7 renn) , 25. Jesper (5/7) og 

27. til Joacim (5/7) og 52 (2/7) til Eivind. Det var til sammen hundre deltagere i RC B. I RC C 

(40-metersbakke) ble andreplass til Torbjørn (3/3), her var det 56 deltagere. Kjell Andreas 

fikk også en 20. plass i RC A, i denne klassen deltok han i 2 av 7 renn. 

10.10.09  RC avslutning i Trøndelag 

Vår eneste hopper i RC avslutninga i Steinkjer og Trondheim var Kjell Andreas. I Steinkjer 

på fredagskvelden hoppet han meget godt og oppnådde en sterk fjerdeplass i RC A. Dette 

var debuten i denne klassen etter opprykket fra RC B. Lørdag var det først renn i Granåsen 

K 65, og deretter renn i K 90.  I K 65 fant han ikke ut av bakken og hoppet svakt, men han 

kom sterkt tilbake i K90 med nok en fjerdeplass blant landets beste 13-16 åringer. 

07.10.09  Høstdugnaden i Høvikbakken er lørdag  17. oktober 

Høstdugnaden er viktig for å sette bakken i stand før snøen kommer. Det skal 

ryddes/kvistes i alle bakkene, vedlikeholdsarbeider på stillas mm. Vi starter lørdag kl 1000 

og holder på til vi er ferdig. Ta med verktøy/redskap. Viktig at DU møter. 

07.10.09  Oppstart innetrening onsdag 14. oktober 

Vi starter opp med innetreninger på nye Frydenlund skole. Treningene vil være på onsdager 

i tiden 1800-1930. 

04.10.09  Dugnader i Gjerpenkollen 

Denne sommeren har det skjedd utrolig mye i Gjerpenkollen, og vi er nå i ferd med å få 

landets mest komplette hoppsenter. 

Dit vi har kommet nå er basert mye på kjøpt arbeidskraft, men fremover nå må vi gjøre mer 

på dugnad for å komme imål. 

 

Vi kommer derfor til å ha dugnad tirsdager (18-20) og lørdager (11-14) fremover mot 

vinteren. 

 

Vi starter med første dugnad lørdag 3/10 klokken 11. 

 

Det er ikke mye tungt arbeid som skal gjøres, men en del oppgaver er det. Som f.eks: 

 

Generell rydding. 

Bistå Stig med tilløp i K8 og K18 

Vinterklargjøring av K35 med snøfangere. 

Klargjøre snøkanon 

Feste vinsj på kulen i k75 

Etc 

 

Vet at ikke alle har mulighet hver gang, men håper at dere finner tid til å bidra med det dere 

http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2010/091025TakeOff09Invitasjon.pdf


har mulighet til. 

 

Møt opp og bidra til at Gjerpenkollen blir landets beste og viktigste helårs hoppsenter!! 

 

Følg Gjerpenkollen på Facebook for oppdateringer. 

04.10.09  Seire i Linderudkollen og Vikersund 

Våre tolvåringer Nikolai og Torbjørn tok hjem hver sin seier i hhv Linderudkollen og 

Vikersund forrige søndag. I Vikersund deltok i tillegg Lars Gunnar Næsvold og Emil 

Jaksland. Les Vikersund sin artikkel. Vi gratulerer med innsatsen. 

12.09.09  Flott innsats i RC Gjerpenkollen 

Våre hoppere slo godt i fra seg under helgens to RC renn i Gjerpenkollen. Joacim, Eivind, 

Kjell Andreas og Jesper var deltagere i RC og Tom Gullbekk deltok i Veteranklassen. Mye 

bra hopping av gutta med Kjell Andreas' tredje og fjerdeplass som beste resultat. 

Kjempehopping i enkelthopp av Eivind som lå på 10. etter første omgang i andre renn 

(plasseringer ble 14. og 26). Øvrige plasseringer Jesper (17. og 21.), Joacim (27. og 27.), 

Tom (6.) Komplette resultatlister lagt ut. 

06.09.09  Kombintertsamling på Lillehammer 

NSF/Kombinertkomiteen sin årlige samling (KK-samlingen) for utøvere fra 14 til elite ble 

arrangert fra fredag til søndag. Kjell Andreas var  deltager på samlingen, sammen med 

andre fra aldersbestemte (14-16år), junior og elitelandslagene fra USA og Norge. De hadde 

tre økter hopping i Lysgårdsbakken K90 og utøverne var med på to konkurranser. Den 

tradisjonelle Lillehammer supersprint på lørdag i sentrum med 1500 tilskuere var en stor 

opplevelse. Søndag var det to renn i K90, det første som hoppdelen av supersprinten, og 

det andre som grunnlag for jaktstart i rulleskiløypa på Natrudstilen/Sjusjøen.  Det ble 

konkurrert i tre klasser; aldersbestemt (14-16år), jr (yngre og eldre jr) og senior (inkl elite). 

03.09.09  Innbydelse til Høstspretten i Tomter 

Søndag 13. september arrangeres Høstspretten i Tomter. Bakkestørrelser som passer for 

nybegynnere. Det er også mulighet for å være med på hoppskole på samme sted lørdag 12. 

Les invitasjonen her. 

30.08.09  RC og finale hopptreff plast i Granåsen 

Fire røykenhoppere deltok i helga i Trondheim. Fredag kveld var det RC renn og Torbjørn 

smelte til med andreplass i RC-C, kun 0,9poeng fra seieren. I RC-B ble det 12. plass til Kjell 

Andreas, 21. plass til Jesper og 32. plass til Joacim (fall). 

Lørdag var det nytt renn og Torbjørn fikk en ny andreplass, denne gang kun 0,5p bak. Kjell 

Andreas smelte til med en sterk andreplass kun 1,4 fra seieren. Jesper ble 22 og Joacim 24. 

Søndag var det kretslagskonkurranse (finale hopptreff) og det ble flotte sølvmedaljer til 

Buskerud 1 med Kjell Andreas på laget. Resultater er lagt ut. 

15.08.09  FIS Schüler Cup i kombinert i Oberstdorf 

Kjell Andreas deltok denne uka i FIS Schüler Cup i kombinert i Oberstdorf. Hoppinga var 

han ikke fornøyd med da han i den eneste konkurranseomgangen leverte langt under 

prestasjonsnivået på trening. Kjell Andreas oppnådde en 20. plass etter å ha gått seg opp 

fem plasser i skøyterennet. Dette på tross av feilgåing med tap av noen sekunder, og det 

faktum at mange av de utenlandske utøverne hadde raskere hjul på skøytene. 

Arrangøren hadde lagt opp til en fortsfylt løype gjennom Oberstdorfs gater med friske 

unnakjøringer og sugende motbakker. Det var en flott opplevelse å gå renn med 3500 (!) 

jublende tilskuere som kranset den 1,7 km lange rundløypa som ble gått fire 

ganger. Skiforbundet artikkel fra Schüler cup 

Rennet ble arrangert sammen med Sommer Grand Prix for eliteutøverne.   Arrangørens 

artikkel 

http://www.vikersund.no/default.asp?side=node&nodeID=1900
http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2009/september/Sider/supersrpinttodd.aspx
http://www2.skiforbundet.no/OSTFOLD/t1_gren.asp?p=61648&sb=129
http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2009/august/Sider/GodinnsatsiSchulerCup.aspx
http://www.erdinger-arena.net/news/2009/21573.html
http://www.erdinger-arena.net/news/2009/21573.html


31.07.09  Dugnad i Gjerpenkollen søndag 2/8 kl 1000 

Hei alle hoppvenner, 

Som dere sikkert vet er vi i fullgang med oppgradering av K35 til å bli en flott helårsbakke, 

og vi skal i denne runden også oppjustere K15 og k5. 

Vi har nå bestemt oss for å justere vår eksiterende k15 til å bli en K20 i moderne profil, og 

lage en K8 ved siden av (begge skal plastlegges). Dette vil gjøre at spranget mellom 

bakkene blir mer riktig. 

I denne forbindelsen må vi fjerne plasten i den eksisterende K 15 meteren og vi kaller derfor 

inn til dugnad førstkommende søndag klokken 10. 

Beklager sent varsel på dette midt i ferietiden, men som dere vil se når dere kommer til 

Gjerpenkollen på søndag, er det ikke mye som minner om ferietider her oppe, så her skjer 

ting fort. 

Håper å se så mange som mulig. 

30.06.09  Kjell Andreas uttatt til FIS Schülercup i Oberstdorf 

10-14 august arrangeres FIS Schülercup i kombinert i Oberstdorf. Kjell Andreas er en av fire 

14-åringer som er uttatt av skiforbundet til å representere Norge i konkurransen. Her skal 

han konkurrere med jevngamle kombinertutøvere fra andre land. Hopprennet foregår i den 

berømte Schattenbergbakken (K60) og "langrennet" foregår på rulleskøyter i en rundløype 

Oberstdorfs gater. Schülercup arrangeres sammen med FIS Summer Grand Prix for WC-

utøverne. Vi gratulerer med uttaket! 

29.06.09  Sterk andreplass til Joachim under RC i Ø-vik 

Hele seks røykenhoppere deltok på årets storsamling i svenske Ørnskøldsvik i forrige uke. 

Samlingen ble avsluttet med renn i alle bakker. Best av våre ble Joachim Ødegård Bjøreng 

med en sterk tredjeplass i RC "K55 stor fart". Jesper Tømmerås fulgte opp med 8. plass og 

Kjell Andreas Næsvold ble nummer 12. Nikolai Aasberg fulgte videre med en 34. plass i 

klassen med 46 deltagere. 

I K35 ble Torbjørn Næsvold nummer 11 av 41 etter fall i første omgang. Rennene ble 

gjennomført etter den nye ferdighetsbaserte klasseindelingen der det er to klasser per bakke 

(stor og liten fart). Konseptet innebærer at alder har ingen betydning for klasseinndelingen 

slik at tolvåringer med tilsvarende ferdighet som sekstenåringer konkurrerer i samme klasse. 

Se resultater på resultatsiden. 

Røykenhopp stilte med imponerende fire deltagere under kombinertdelen av samlingen, noe 

som lover godt for rekrutteringen til denne skigrenen. 

17.06.09  Klart for påmelding til plasthoppskolen i Vikersund 

Vikersund sin meget populære plasthoppskole arrangeres 25-27 september. Dette er en 

kjempebra hoppskole som anbefales for de som hopper i K15 eller k25. Erfaringsmessig blir 

hoppskolen fort fulltegnet så det er bare å melde seg på straks. Dersom du ombestemmer 

deg så får du igjen depositumet hvis du sier fra innen fristen. Påmelding gjøres direkte til 

Vikersund som beskrevet i invitasjonen. Se invitasjonen her. Har du spm kan du ta kontakt 

med gunnar.naesvold@c2i.net 

07.06.09  Resultater fra Sørrennene 

Da er ny sesongen i gang for våre hoppere. Kjell Andreas tok turen til Sørlandet og deltok i 

renn i Kristiansand, Arendal og Porsgrunn. Resultater fra renne og sammenlagt for sør-

cupen finner du på resultatsiden. 

22.05.09  Hoppskole på plast 

Vikersund arrangerer tradisjonen tro hoppskole på plast i Vikersund siste helg i september. 

Dette er en meget populær og god hoppskole som passer alle dere som har vært med på 

hoppskolen i Høvikbakken i vinter. Hoppskolen er meget populær og blir erfaringsmessig 

fulltegnet i løpet av få dager. Derfor bør dere allerede nå vurdere dette tilbudet slik at dere 

kjapt melder dere på når invitasjonen kommer (i begynnelsen av juni). Her finner dere 

http://www.erdinger-arena.net/veranstaltungen/0030_sommer_grand_prix.html
http://www.erdinger-arena.net/SGP.pdf
http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2009/juni/Sider/Vikersundhoppskole.aspx
mailto:gunnar.naesvold@c2i.net


invitasjonen til fjorårets hoppskole (regner med at opplegget for årets hoppskole blir relativt 

lik) . Her er bilder fra fjorårets hoppskole. 

22.05.09  Invitasjon til Sørrennene 

Da er det igjen klart for sommerhopprenn på Sørlandet. Hopprenn i Kristiansand fredag 5/6, 

Arendal lørdag 6/6 og i Porsgrunn på lørdag. Landslagshopperne Johan Remen Evensen og 

Kenneth Gangnes kommer også. Se invitasjonen her. 

19.05.09  Lederens hjørne oppdatert 

Les lederens hjørne via linken til venstre eller her. 

19.05.09  Gjerpenkollen på Facebook 

Hold deg oppdatert på Gjerpenkollen hoppanlegg via Facebook. Følg linken her 

29.04.09  Oppdatert - Dugnad i Gjerpenkollen lørdag 2. mai 

Obs: det blir i tillegg de under annonserte dugnadene, også dugnad lørdag 2. mai kl 0900 

Som ett ledd i arbeidet med å sette i stand plastbakken (K-74) etter raset sist sommer 

innkalles til dugnad lørdag 9. og søndag 10. mai kl 1000. Arbeidsoppgaver blir bl.a å fjerne 

plastdekket for å gjøre klar for maskiner. Vi håper flest mulig møter for å bidra til dette viktige 

arbeidet. 

19.04.09  Dugnadshelg i Gjerpenkollen 

Som ett ledd i arbeidet med å sette i stand plastbakken (K-74) etter raset sist sommer 

innkalles til dugnad lørdag 9. og søndag 10. mai kl 1000. Arbeidsoppgaver blir bl.a å fjerne 

plastdekket for å gjøre klar for maskiner. Vi håper flest mulig møter for å bidra til dette viktige 

arbeidet. 

19.04.09  Årsmøte i Stiftelsen Gjerpenkollen hoppanlegg 

Det avholdes årsmøte i Gjerpenkollen 27. april 

19.04.09  Pallplassering for Espen under Buff NC avslutningen på Voss 

Espen avsluttet sesongen sterkt med en tredje og fjerdeplass i under avslutningen av 

Norges Cupen på Voss. 

02.04.09  Skiforbundets storsamling i Sverige 

Da er det klart for påmelding til storsamlingen i Ørnskjøldsvik i Sverige.  Samlingen er åpen 

for alle fra 10 år og oppover. Dette er en samling som anbefales for nybegynnere så vel som 

viderekomne. I Ø-vik er det plastbakker i størrelse K10, K20, K35, K55 og K90. For mer 

informasjon og påmelding se 

http://www.skiforbundet.no/Nyheter/Sider/Klartforp%C3%A5meldingtil%C3%98-vik.aspx og 

http://www.fvbacke.se/ 

01.04.09  Bilder fra hoppskoleavslutningen i Gjerpenkollen 

Her finner du bilder fra Skikretsens hoppskoleavslutning i Gjerpenkollen. 

30.03.09  Ingen hoppskole onsdag 

Mildværet gjør at det ikke blir hoppskole på onsdag. Det betyr at sesongen dessverre er 

over i Høvikbakken. Vi oppfordrer dere til å bygge hoppbakker der dere er i påsken og lek 

mye på ski! 

Vi kommer tilbake dato for en sommersamling med premieutdeling for klubbmesterskapet. 

Kanskje har du lyst til å prøve å hoppe på plast til sommeren? Vi forsøker å få til en samling 

i Gjerpenkollen i Drammen der du kan prøve plasthopping. Følg med på disse sidene ut 

over våren/forsommeren! 

28.03.09  Resultater fra hoppskoleavslutningen for Buskerud 

Her finner du resultatene fra hoppskoleavslutningen for Buskerud skikrets som ble arrangert 

http://www.drammenhoppteam.no/termin/07sep_VikersundHoppskole_Invit.pdf
http://picasaweb.google.com/hoppbilder/HoppskoleVikersund2008
http://www2.skiforbundet.no/ar/t2_gren.asp?p=61824&x=1&a=249240
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/2009/lederen090515.htm
http://www.facebook.com/pages/Gjerpenkollen/89497608552?ref=nf
http://www.skiforbundet.no/Nyheter/Sider/KlartforpÃ¥meldingtilÃ˜-vik.aspx
http://www.fvbacke.se/
http://www.roykenhopp.com/images/090328hoppskoleavslutningslideshow.htm


av Gjerpenkollen i dag. Det ble en flott dag i Gjerpenkollen med nysnø og strålende 

påskesol. Se resultatsiden. Det ble tatt mange bilder i vårsola og de vil bli lagt ut etterhvert. 

25.03.09  Sammenlagtseier i RC kombinert 

Kjell Andreas vant rekruttcupen i kombinert i klasse G13. Vi gratulerer med kjemperesultat!  

Se skiforbundets artikkel her. Sammenlagtresultatene finner du øverst på vår resultatside. 

23.03.09  Hopprenn i Gjerpenkollen lørdag kl 1100 

Stiftelsen Gjerpenkollen hoppanlegg i samarbeid med hoppkomiteen i Buskerud skikrets 

inviterer til hoppskoleavslutning for hoppskolene i Buskerud skikrets i Gjerpenkollen 

hoppanlegg lørdag 28. mars kl 1100. Det vil bli klasser i K-7 og K15. Rennet vil bli et 

forenklet arrangement med kun lengdemåling. Premie til alle deltagere. Ingen 

startkontingent. 

Påmelding i bakken frem til kl 1030. 

For å få en omtrentlig oversikt over deltagerantallet anmodes om en uforpliktende påmelding 

på hoppskolen onsdag eller på email til gunnar.naesvold@c2i.net senest torsdag kveld. 

Velkommen til en hyggelig og uformell avslutning av sesongen. 

23.03.09  Vi klarer hoppskole på denne onsdagen også - obs: dårlig vei! 

En befaring i bakken i ettermiddag tilsier at det er mulig å hoppe til onsdag. Det er hardt i 

bakkene så vi må gjøre en liten jobb før det er hoppklart. Vi prioriterer de minste bakkene. 

De som kan bes møte i god tid slik at vi sammen får satt bakkene i stand. 

NB: Veien over jordet er ikke farbar, parker som sist! 

17.03.09  Hoppskole onsdag - obs: dårlig vei! 

Mildværet har tært hardt på veien over jordet og kun firehjulstrekkere anbefales å kjøre der. 

Det kan parkeres foran verkstedet (ikke foran portene) og mellom verkstedet og låven. 

Fint om dere møter opp tidlig for å hjelpe til med å sette bakkene i stand. 

16.03.09  Bronsemedalje til Buskerud under Finale hopptreff 

Buskerud med Jesper på laget tok en meget sterk tredjeplass i Finale hopptreff (NM lag for 

aldersbestemte klasser) i Orkdal i helgen. Hvert lag består av to hoppere fra hver årsklasse 

fra 13 til 16 år. Jesper leverte sesongens beste hopp i lagkonkurransen søndag med et flott 

hopp på 59 meter. Vi gratulerer! 

Kjell Andreas hoppet på mixlag sammen med Nordland og hoppet for anledningen i 14-

årsklassen og fikk 55 meter i bestehoppet. 

08.03.09  Røykenhoppere på Ringkollen og kretsmesterskap i Botne 

Mats tok turen til Ringkollen og fikk en fin 10.plass i G11/K27. 

De litt eldre (og noen yngre brødre) tok turen til Breimyrbakken i Botne og deltok i felles 

Kretsmesterskapsarrangement med Telemark og vestfold skikrets. Vi fikk med oss bra med 

medaljer; Gull i hopp til Kjell Andreas og Joacim, bronse til Eivind. Gull i kombinert til Kjell 

Andreas og Lasse. I tillegg ble det dobbeltseier i G11/K40 med seier til Nikolai foran 

Torbjørn. Torbjørn vant kombinert. Resultatsiden er oppdatert.  Se bildereportasje fra rennet 

her. 

05.03.09  Klubbmesterskap i Høvikbakken og hoppskoleavslutning onsdag! 

Røykenhopp arrangerer klubbmesterskap i alle bakker/klasser førstkommende onsdag kl 

1800 i Høvikbakken. Her må ALLE som har vært med i bakken i vinter stille opp. Vi 

oppfordrer også foreldre til å ta utfordringen å bli med i klubbmesterskapet. Påmelding i 

bakken. Møt opp i god tid. 

Det vil også bli utdeling av deltagerdiplom for hoppskolen. Alle som har vært med på 

hoppskolen får diplom!  Selv om vi har hoppskoleavslutningen denne dagen vil vi fortsette 

hoppskolen så lenge vi har snø i bakken. Mildværet kan tære på veien over jordet,  så vi ber 

alle sammen om å følge med på denne siden for oppdatert status. 

http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2009/stillingenircforfinalen.pdf
http://www.paaneset.no/index.php?side=1&sak=1964
http://www.paaneset.no/index.php?side=1&sak=1964


05.03.09  Siste Telenorkarusell i hopp og kombinert er mandag! 

Mandag arrangerer vi siste runde med telenorkarusell for i år. Det blir premieutdeling 

umiddelbart etterpå. Alle som har deltatt i minst ett renn får premie. Møt opp i god tid. 

01.03.09  Kombinertsølv til Kjell Andreas i Solan Gundersens vinterleker! 

Hovedrennet i hopp og kombinert for klassene 12, 13 og 14 år, populært kalt Solan 

Gundersens vinterleker, ble arrangert i Alvdal fra fredag til søndag. Røykenhopp stilte med 

hele tre deltagere. Kjell Andreas (13 år) og Joacim og Jesper i klasse 14 år. 

Fredag slo Kjell Andreas virkelig til og gikk seg inn til en sølvplass i konkurranse med 

landets beste kombinertløpere i sin årsklasse. Han lå på femteplass etter hopprennet. Vi 

gratulerer!  Link til NSF sin kombinertartikkel fra Solan Gundersen 

Lørdag var det spesielt hopprenn og der hoppet Kjell Andreas også meget bra, men han 

måtte overende i første omgang. Etter 26. plass og et meget sterkt annethopp klatret han til 

8. plass i en klasse med 50 deltagere. Jesper og Joacim hoppet seg inn til hhv 26 og 27 

plass i G14/K52. I søndagens kretslagskonkurranse ble det sjetteplass til Buskerud I (Kjell 

Andreas), attendeplass til BSK II (Jesper) og Buskerud mix (Joacim) kom langt oppe blandt 

mix-lagene som ikke teller i den offisielle konkurransen. 

01.03.09  KM i hopp og kombinert for 13 år og eldre 

Kretsmesterskap i hopp og kombinert for Buskerud skikrets arrangeres sammen med KM for 

Telemark og Vestfold skikrets i Botne lørdag 7. mars. Påmelding i løpet av 2. mars. 

01.03.09  Hopprennet på Ringkollen er flyttet til lørdag 

Hopprennet på Ringkollen som var terminfestet til 8/3 er flyttet frem en dag og arrangeres i 

stedet lørdag 8 mars. Dersom du ønsker å delta meld fra til Gunnar i løpet av mandag 2 

mars. Invitasjonen finner du her. 

18.02.09  Mange flotte bilder fra Røykenhopprennet! 

Vår eminente fotograf Geir G tok bilder av nær allle løperne under søndagens 

røykenhopprenn. Klikk på Fotogalleri oppe til venstre!. 

16.02.09  Hoppskole onsdag - møt opp i god tid 

Det har kommet litt snø siden rennet i går og vi oppfordrer til å møte opp tidlig for å sette 

bakkene i hoppklar stand. De som har anledning må ta med ski for å tråkke bakkene. 

15.02.09  Røykenhopprennet 2008 

Da er året røykenhopprenn over. Takk til hoppere og kombinertløpere, foreldre, dommere og 

arrangørstab!  Resultatene finner du på resultatsiden. 

12.02.09  Dugnad fredag kl 1800 

Vi er nødt til å ta et tak for å få bakkene i rennmessig stand. Vi håper så mange som mulig 

møter opp fredag kl 1800. Primæroppgave blir å preparere tilløpene og sette spor. Møt opp 

så blir vi fortere ferdig! 

11.02.09  Ingen trening i Høvikbakken torsdag 

Den annonserte treningen på torsdag 12/2 må dessverre avlyses. Vi ønsker alle sammen 

velkommen til fri trening lørdag mellom kl 1100 og 1500. Vi ønsker velkommen til 

Røykenhopprennet søndag kl 1100! 

09.02.09  Husk Årsmøtet! 

Minner om årsmøtet i Røykenhopp mandag 16/2 kl 1800 i Høvikbakken! 

07.02.09  Stor aktivitet kommende uke 

Mandag er det Telenorkarusell hopp og kombinert. 

Onsdag er det hoppskole - velkommen tilbake alle fra allidretten som hadde en fin 

opplevelse i bakken sist onsdag. 

Torsdag og lørdag er det åpen trening foran søndagens Røykenhopprenn. 

http://www.skiforbundet.no/Nyheter/Sider/SolanGundersenogHovedlandsrennet.aspx
http://www.ringerikehoppteam.org/PDF/invit_spareban_1_rennet_070309.pdf


Søndag er det Røykenhopprenn (hopp og kombinert). Vi håper flest mulig av våre 

nybegynnere blir med! 

07.02.09  En ny hopphelg unnagjort 

Lørdag var Nikolai og representerte Røykenhopp i Holmenrennet som ble arrangert i 

Jardarkollen, og han var ikke snauere enn at han vant G11! 

Søndag deltok Emil, Lars Gunnar, Jesper og Kjell Andreas i Vikersund hoppfestival. Vi var 

opprinnelig flere som skulle til Vikersund med sykdomsforfall reduserte troppen noe. Emil og 

Lars Gunnar hoppet hhv 10,5 og 11m, som var av de lengste hoppene. Jesper sliter litt men 

kommer fort tilbake på rett spor. Kjell Andreas imponerte og vant  G13 i K-45. 

03.02.09  Telenorkarusellen i gang 

Da er første kvelden med Telenorkarusell i hopp og kombinert unnagjort! De få som deltok 

hadde en fin opplevelse i Høvikbakken. Neste gang håper vi på at flere tar utfordringen og 

blir med. Karusellen er åpen for alle sammen fra de helt ferske til mer erfarne rekrutter. Vi 

gjennomfører med to hopp i valgfri bakke (K5, K7 eller K15). Det trekkes en meter for fall og 

det legges til en meter for nedslag. Det beste hoppet av to hopp teller i konkurransen. 

Deretter går vi sprintlangrenn på kryss og tvers i bakkeanlegget. Fartsfylt og lett 

langrennsløype. Noen velger å bruke langrennskia til både hopp og langrenn, mens andre 

bruker både hopp- og langrennski - dette er valgfritt. Her er noen bilder fra åpningsrennet. 

Resultater finnes på resultatsiden. Premier til deltagere i minst to av fire renn. Bli med på fart 

og morro neste mandag kl 1800! 

02.02.09  Telenorkarusell i dag 

Vi arrangerer klubbrenn/Telenorkarusell hopp/kombinert i Høvikbakken i dag kl 1800. 

Rennet er lagt opp med hopping i valgfri bakke (ikke større enn K-15). Deretter kort langrenn 

i på slettene i bakken. I langrennet blir det puljestart. Ta med langrennski, det er valgfritt om 

du vil hoppe med langrennski eller hoppski. Møt opp, dette blir gøy! 

02.02.09  Røykenhoppere i Trøndelag og i Veggli 

Espen var i Meldal og hoppet Norgescup i Kløvsteinbakken. Det var to renn og Espen ble nr 

17 og 18 i NCB. Hele seks kombinertløpere dro til Veggli for å delta på ROV-spretten. Disse 

var Viktor, Emil, Lars Gunnar, Torbjørn, Nikolai og Kjell Andreas. Flere av de yngste satte ny 

pers i hopprennet. Nikolai vant G11 og Kjell Andreas vant G13 etter flott hopping. 

Langrennet ble avlyst på grunn av sterk kulde. 

25.01.09  Dugnad mandag 

For å få bakkene i stand til hoppskolestart tar vi en rask dugnad på mandag kl 1800.  Etter 

en kjempeinnsats forrige onsdag ble alle bakker tråkket. Snøfallet i helga gjør at vi må ta en 

ny tørn mandag slik at bakkene blir klare til hoppskolestarten onsdag28/1. Ta med ski. 

25.01.09  Renninnbydelser 

Vi ønsker at flest mulig av våre løpere deltar i renn. Dette gjelder også nybegynnere på 

hoppskolen. Renninnbydelsene for aktuelle renn: 

 

1. feb ROV spretten hopp og kombinert i Veggli 

7. feb Hof spretten i Vestfold 

8. feb Vikersund hoppfestival 

15 feb Røykenhopprennet hopp og kombinert i Høvikbakken 

 

Dersom du ønsker å være med ta kontakt med Gunnar senest en dag før påmeldingsfristen 

angitt i den enkelte innbydelsen. Røykenhopp oppfordrer alle til å delta i både hopp og 

kombinert. 

19.01.09  Snø i Høvikbakken - hoppskolestart onsdag 28 januar 

Da har snøen endelig kommet. Det ble i dag brøytet vei til bakken og slettene ble tråkket 
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med traktor. Lasse og Eivind gjorde en kjempejobb med å grunntråkke småbakkene. Det er 

meldt mer snø og vi trenger noen dager før vi har solid hoppskolesåle i bakken. Neste 

onsdag sterter hoppskolen opp kl 1800. Alle er vel møtt til hoppskole i Høvikbakken! 

Dersom noen ikke klarer å vente er det muligheter for å hoppe i Gjerpenkollen tirsdag og 

torsdag. Fint om noen ønsker å være med i Gjerpenkollrennet som går lørdag (se invitasjon 

litt lenger ned på siden). Meld fra til Gunnar i løpet av tirsdag 20. januar. 

11.01.09  Dobbeltseier til Røykenhopp 

 
Pallen i G11/K40: Torbjørn og Nikolai til venstre 

 

Fem røykenhoppere tok turen til Breimyrspretten i Botne søndag. De fem var Lars Gunnar, 

Nikolai, Torbjørn, Kjell Andreas og Jesper.  Mye bra hopping i mildt og vindfullt vær. Lars 

Gunnar sesongdebuterte i K20. 

I K40/G 11 ble det dobbeltseier til Røykenhopp med at Torbjørn vant knepent foran Nikolai. 

Dobbeltseieren gjentok seg i kombinert.  I G13 fikk Kjell Andreas fjerdeplass hopp og vant 

kombintertrennet. Jesper fikk en tredjeplass og fortsatte der han slapp forrige helg og er 

veldig nær ytterligere fremgang. Jesper ble slått av vinner og toer i forrige helgs rekruttcup. 

09.01.09  Invitasjon til Gjerpenkollrennet 

Gjerpenkollrennet arrangeres i Gjerpenkollen i Drammen lørdag 24/1. Innbydelsen finner du 

her. Her håper vi at så mange som mulig fra oss deltar. 

09.01.09  Telenorkarusellrennet 12/1 er avlyst/utsatt 

Grunnet snømangelen må vi utsette/avlyse telenorkarusellrennet i hopp/kombinert i 

Høvikbakken 12/1. 

04.01.09  Innbydelse til rekruttrenn i Botne -Breimyrspretten 

Botne skilubb inviterer til hopp og kombinertrenn i Breimyrbakken søndag 11. januar. Det 

skal hoppes i K5, K10, K20 og K40. Her er det muligheter for våre yngste rekrutter! 

Dersom du ønsker å delta kontakt Gunnar (gunnar.naesvold@c2i.net) senest tirsdag. 

Breimyrbakkene er normalt oppe for trening mandag, onsdag og fredag. Link til innbydelsen 

og til Botne skiklubb 

03.01.09  Mange røykenhoppere i aksjon lørdag 

Espen var lørdag i Trondheim og hoppet NM for jr i stor bakke og kom på 39. plass etter 

hopp på 100 m. Han deltok i tillegg i Buff NC og fikk en 26. plass i klasse NC B. 

I RC i Linderudkollen var vi mannsterke med hele 7 deltagere. Disse var guttehopperne Kjell 

Andreas, Joacim, Jesper og Eivind, samt veteranhopperne Jarle, Ole Eldar og Tom. Mye 

bra hopping og spesielt artig at Jesper er i fin utvikling, Joacim er i gang og at Eivind har tatt 

steget opp i stor bakke på en fin måte . Kjell Andreas kom på andreplass i kombinert etter et 

sterkt langrenn. 

2008 

14.12.08  RC og NC på Raufoss 

Lørdag og søndag var det Rekruttcup og Norgescup i Lønnbergbakken på Raufoss. Fem 

hoppere fra Røykenhopp deltok. Kjell Andreas Næsvold vant lørdagens kombinertrenn i 
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klasse 13år, og fulgte opp med andreplass søndag. Søndag hoppet Espen Østby Granviken 

seg inn til en flott sjetteplass i NC kl B. Resultater er lagt ut. 

08.12.08  Onsdag 10/12 forsøker vi å sette i stand Høvikbakken 

Onsdag blir det ikke innetrening på Nærsnes. I stedet samles vi i hoppbakken kl 1730 og 

gjør den mest mulig klar for hopping. Det betyr at vi alle (unger og foreldre) må ta med ski 

og tråkke bakken. Om vi får bakkene helt hoppklare er tvilsomt, men det er et forsøk verdt. 

Uansett er det viktig å få etablert en såle som er god å ha ved neste snøfall. 

Vær forberedt på at vi må gå fra gården og bort til bakken. Det har ikke blitt brøytet på jordet 

ennå da det ikke er tele i bakken. 

30.11.08  Treninga på Nærsnes onsdag 3/12 er avlyst 

Vi har fått melding fra Røyken eiendom om at gymsalen på Nærsnes er stengt på onsdag. 

Det betyr at det ikke blir trening. 

02.11.08  Velkommen til TakeOff torsdag 6/11 på Spikkestad! 

Torsdag 6/11 kl 1830 ønskes alle hoppere, potensiell hoppere og foreldre til TakeOff i 

Elopak sine lokaler på Spikkestad. Se programmet og plakaten. 

Ungene bør ta på varmt treningstøy til treningsøkta (ute). Enkel servering.  Vel møtt! 

22.09.08  Siste plastrenn for sesongen i Vikersund og Linderudkollen 

De yngste hopperne avsluttet plastsesongen med hoppskole og renn i Vikersund i helga. I 

de urangerte klassene hoppet Marius Hellerud (som debuterte på plast), Emil Jaksland og 

Lars Gunnar Næsvold. Leif Torbjørn Næsvold vant kl 11 år og hadde i tillegg beste 

poengsum i K-25 uansett klasse. Vi gratulerer alle med meget god innsats! 

I Linderudkollen deltok vi med tre hoppere. Best av våre ble Kjell Andreas Næsvold med en 

fin 4. plass av 12 utøvere i 13-årsklassen.  Resultater er lagt ut. 

22.09.08  Høstdugnad i Høvikbakken 

Vi må sette bakkene i stand til vinteren kommer. Det innkalles til høstdugnad i Høvikbakken 

lørdag 18. oktober kl 1000. Arbeid som må gjøres er; Rydde slettene, unnarennet, tilløpene. 

Gå over trapper/stilas. Vask i varmebu og dommertårnet. Møt opp! Vi står på til vi er ferdig. 

22.09.08  Premieutdeling for klubbmesterskapet 

Premieutdeling for klubbmesterskapet i hopp, som ble avholdt i Ringkollen, blir på 

høstdugnaden i Høvikbakken 18. oktober. Enda en grunn til å møte opp! 

22.09.08  Oppstart av innetrening 

Innetreningene starter opp på Nærsnes skole (mrk nytt sted) første onsdag etter høstferien 

(8. oktober). Treningene blir hver onsdag fra 1730 til 1900. Gamle og nye hoppere er 

velkommen! 

14.09.08  RC på Raufoss 

Kjell Andreas fikk fjerdeplass lørdag og femteplass under søndagens RC renn på Raufoss. 

På lørdag vant Ole Eldar Kjølen sølv i NM for veteraner på plast under samme renn.  Vi 

gratulerer! Resultater lagt ut. 

14.09.08  Sju røykenhoppere med i september-cup 

Helle sju deltagere fra Røykenhopp under tirsdagens september-cup i Linderudkollen. 

Resultater lagt ut.. 

09.09.08  Bli med på hoppskole på plast i Vikersund 

 Vikersund IF i samarbeid med Flying Team Vikersund arrangerer hoppskole og 

minihoppskole i Vikersund hoppsenter siste helg i september....  les mer 

18.08.08  Vi trenger lengdemålere til Gjerpenkollen 

 Førstkommende lørdag og søndag er det Norges-cup i Gjerpenkollen. Som dere vet er 
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Røykenhopp medeier i Stiftelsen Gjerpenkollen hoppanlegg. Vi trenger hjelp til å være 

lengdemåler lørdag og/eller søndag. Har du mulighet til å gjøre en innsats ta kontakt med 

Geir A. Granviken <ggranvik@online.no>. 

18.08.08  Plasthopping for de minste - få fram skia og bli med! 

 Det er gode muligheter til å hoppe på ski allerede nå. Helgen 13-14. september inviterer 

Tomter hoppteam til hoppskole på plast i Granskollen. Hoppskolen avsluttes med hopprenn 

søndag. Hoppskolen er åpen for 6 år og eldre. Les invitasjon til hoppskole og Høstspretten. 

18.08.08  Seier til Buskerud i Finale hopptreff 

Buskerud vant Finale hopptreff i Granåsen i helga. FHT er lagkonkurranse i hopp for 

klassene 13-16 år.  Buskerud vant knepent foran Oslo og Oppland. Individuelt ble det en 

andre og tredjeplass på Torbjørn i G12 og yngre, to femteplasser til Kjell Andreas i G13 og 

to sjuendeplasser til Jesper i G14. I tillegg ble det hhv andre- og tredjeplass til Kjell Andreas 

og Torbjørn i det uoffisielle kombinertrennet (terrengløp) 

04.08.08  Hoppsjefen oppsummerer storsamlingen 

Hoppsjef Clas Brede Bråten oppsummerer storsamlingen les mer 

Storsamlingen i Ørnskøldsvik 

Tre røykenhopperne hadde tatt turen til Ørnskøldsvik i Sverige for å ta del i årets 

storsamling. Nikolai, Torbjørn og Kjell Andreas hadde alle et fantastisk treningsopphold der 

de hver seg fikk ca 100 hopp. Les mer 

30.06.08 Storsamlingen i Ørnskøldsvik 

Tre røykenhopperne hadde tatt turen til Ørnskøldsvik i Sverige for å ta del i årets 

storsamling. Nikolai, Torbjørn og Kjell Andreas hadde alle et fantastisk treningsopphold der 

de hver seg fikk ca 100 hopp. Les mer 

30.06.08  Resultater fra Sørrennene og Ørnskøldsvik 

Røykenhopperne er allerede i gang med skisesongen. Resultater Sørrennene i Kristiansand 

og Arendal, samt fra Skiforbundets storsamling i Ø-vik er lagt ut. 

26.05.08  Treningssamling på plast for rekrutthoppere 

Oppmøte i Vikersund før kl 1800. Hopping under veiledning fra Flying Team Vikersund sine 

hoppere. Dersom du har spm om samlingen ta kontakt med Gunnar på 95899430 eller email 

gunnar.naesvold@c2i.net. Bli med til Vikersund på torsdag!  Se invitasjonen på skikretsen 

hjemmesider. 

12.04.08  Treningsaktivitet for rekrutthoppere i Vikersund 

Hoppkomitèen i Buskerud Skikrets arrangerer  en treningskveld i Vikersund hoppsenter i 

K15 og K25  torsdag 29. mai. Denne kvelden blir også VM søknaden til Vikersund avgjort 

og det vil også bli annen aktivitet i anlegget denne kvelden. Treningen blir i første rekke 

rettet mot de aldersgruppene som naturlig hører hjemme i disse bakkene. Aktiviteten 

tilrettelegges i samarbeid med Flying Team Vikersund og Vikersund hoppgruppe. 

Endelig program blir bekjentgjort seinere, men viktig at så mange som mulig setter av denne 

kvelden. Programmet vil også ta hensyn til at vi ønsker flest mulig kombinertløpere med 

også. 

Vennlig hilsen 

hoppkomitèen  i Buskerud Skikrets 

Ole G. Fidjestøl 

12.04.08  Oppdateringer på resultatsiden 

Grunnet driftstrøbbel i IT-avdelingen har det ikke blitt lagt ut resultater på en stund...  Nå er 

resultatsiden oppdatert med renn der vi har hatt deltagere. 
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14.03.08  Skiforbundets storsamling i Ørnskjøldsvik 

Årets storsamling blir i Ørnskjøldsvik i Sverige i perioden 23/6 til 28/6. Samlingen er åpen for 

10 år og eldre. Les mer på Skiforbundets nettsider. 

10.03.08  Flott innsats i Solan Gundersen vinterleker 

Våre to deltagere i Solan Gundersen vinterleker i Alvdal gjorde sine saker bra i helgen. SGV 

er hovedrennet for 12, 13 og 14 åringene i hopp og kombinert. Rennet arrangeres i Alvdal. I 

klasse 12-år ble Kjell Andreas nr 7 i kombinert og nummer 13 i spesielt hopp. I klasse 13 år 

stilte Jesper sporty opp i kombinert. Jesper har ikke satset på kombinert og har lite 

treningsgrunnlag i langrennsløypa. Han stilte allikevel opp og gjennomførte. Sporty 

innstilling og et flott idrettsforbilde for andre! I spesielt hopp fikk Jesper en flott 15. plass. 

Resultater er lagt ut. 

10.03.08  Hoppskoleavslutning på Ringkollen 

10 røykenhoppere tok turen til Ringkollen for å være med på årets 

avslutningsrenn. Resultatlister er lagt ut. 

25.02.08  Klubbmesterskapet blir på Ringkollen 

Mildværet gjør at vi også i år må legge vårt eget klubbmesterskap som en del av kretsens 

hoppskoleavslutning på Ringkollen søndag 2. mars (se to avsnitt lenger ned på denne 

siden). Påmelding til Gunnar senest fredag 25. februar. 

20.02.08  Jubileumsrenn på Ringkollen 

Onsdag 5. mars inviterer Ringerike sparebank i samarbeid med Heradsbygda/Ringerike 

hoppteam til jubileumsrenn. Les den flotte invitasjonen her. Påmelding til Gunnar senest 

fredag 25. februar. 

20.02.08  Hoppskoleavslutning på Ringkollen 

Søndag 2. mars arrangerer Heradsbygda/Ringerike hoppteam det tradisjonelle 

hoppskolerennet for Buskerud skikrets. Her anmoder jeg alle om å stille opp, dette pleier å 

være moro! Ingen startkontingent (premier sponses av skikretsen). Påmelding til Gunnar 

senest fredag 29/2. Invitasjon. 

20.02.08  Sterk innsats i Veteran NM 

Gull til Tom Gullbekk og bronse til Jarle Ruud i klasse 36-40 år og en sterk 11.plass til Ole 

Eldar Kjølen i klasse 56-60 år. Dette var den sterke fasiten for Røykenhopps deltagere 

under norgesmesterskapet for veteraner i Botne forrige helg. Vi gratulerer! Resultater er lagt 

ut. 

17.02.08  Trening i Gjerpenkollen onsdag 

Vi forsøker oss med trening i Gjerpenkollen også denne onsdagen selv om det er vinterferie. 

Biørn vil være på plass klokken 1800 for å slå på lyset. Vi håper mildværet ikke har tært for 

mye på snøen. 

17.02.08  Fin hoppdag i Vikersund 

Vi hadde med fem hoppere i søndagens Vikersund hoppfestival som ble arrangert i VARMT 

vær. I K15 hoppet Lars Gunnar 12,5 i bestehoppet. Torbjørn vant Edv. Larsens minnepokal 

for beste poengsum i K25. Nikolai debuterte i K25 i renn med 16,5m! Kjell Andreas fikk 

tredjeplass i G12/K45 og Jesper stadig nærmer seg de beste og fikk i dag en 6. plass i 

G13/K45. Alt i alt meget god innsats av våre hoppere. 

10.02.08  Påmeldingsfristen til Vikersund hoppfestival er senest mandag kveld 

Bli med til Vikersund hoppfestival til søndag. Påmelding til Gunnar gunnar.naesvold (at) 

c2i.net senest mandag kveld. Oppgi navn, fødselsår og bakkestørrelse. 
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10.02.08  Trening i Gjerpenkollen onsdag kl 1800 

Det var meget god innsats i dagens renn og mange nye fjes å se. Vi ønsker nå å fortsette 

mens vi er i gang og inviterer til trening i Gjerpenkollen onsdag kl 1800. 

10.02.08  Se bilder fra Røykenhopprennet 

Det ble tatt masse bilder under dagens Røykenhopprenn i Gjerpenkollen. Bildene kan dere 

se her på hopp sitt offentlige galleri.... Det er totalt 171 bilder så her er det stor sjanse for å 

finne seg sjæl... 

Takk til deltagere, trenere, foreldre og funksjonærer som alle bidro til en flott dag i 

Gjerpenkollen! 

10.02.08  Resultater fra Røykenhopprennet 

Resultater fra Røykenhopprennet er lagt ut. Senere i kveld blir det lagt ut masse bilder fra 

rennet. 

09.02.08  Alt klart for Røykenhopprennet 

60 hoppere er påmeldt til Røykenhopprennet 2008. Foreløpige startlister ligger her. 

08.02.08  57 påmeldte til Røykenhopprennet 

Startlister blir lagt ut lørdag. 

07.02.08  Husk årsmøte i Røykenhopp 

Husk årsmøtet i Røykenhopp mandag kl 1800 i Høvikbakken. Gamle og nye medlemmer 

velkommen! 

07.02.08  Viktig: Dugnad i Gjerpenkollen lørdag kl 0900 

Klargjøring av bakkene til Røykenhopprennet og lørdagens trening må gjøres. Det er viktig 

at du møter opp slik at vi får satt bakkene i prima stand til annonsert trening. 

05.02.08  Trening i Gjerpenkollen lørdag 

Nedbøren i helga som gikk har kommet som hvitt gull i Gjerpenkollen og forberedelsene til 

Røykenhopprennet på søndag går etter planen. I kveld regnet det en del, og nedbøren er 

ventet å gå over til sludd/snø i natt. Vi ønsker å få satt ordentlige spor i K35 og velger derfor 

å vente med trening i bakkene til lørdag fra kl 1100 til kl 1500 (værforbehold). Dette er iht til 

den opprinnelige planen. Velkommen til trening lørdag og Røykenhopprennet søndag! 

02.02.08  Status Gjerpenkollen 

Det ser meget lovende ut for at vi kan arrangere Røykenhopprennet i Gjerpenkollen neste 

helg. En befaring i dag viser at snøforholdene er bra. Evt. treningstider før rennet vil bli 

kunngjort på disse sidene. 

02.02.08  Resultater RIMI-rennet på Kongsberg 

Resultater lagt ut. 

31.01.08  Invitasjon til Røykenhopprennet 2008 

Røykenhopprennet skal arrangeres søndag 10. februar. Da det er helt snøfritt i Høvikbakken 

blir rennet flyttet til Gjerpenkollen i Drammen. Vi må dessverre avlyse kombinertrennet, men 

hopping blir det! Bakkestørrelser i Gjerpenkollen er K5, K15 og K35. Se full innbydelse her.  

29.01.08  Debutanter i Veggli 

Lørdag debuterte Marius Hellerud og Kristoffer Hauge i ROV-spretten i Veggli. Se bildeserie 

fra Laagendalsposten der Marius er på bilde #1 og Kristoffer på bilde #4. 

Søndag hadde vi seks deltagere i hopp og kombinertrennet i Veggli. Viktor Jaksland 

debuterte i renn. Flere satte nye personlige rekorder, Torbjørn tangerte bakkerekorden i K17 

med 17,5m, og Kjell Andreas vant den meget jevne 12-årsklassen. Alle leverte meget gode 

langrenn. Komplette resultatlister er nå lagt ut. 

http://picasaweb.google.com/hoppbilder/RYkenhopprennetIGjerpenkollen10Februar2008
http://www.roykenhopp.com/Renn/2008/080210roykenhopprennetstartliste1.pdf
http://www.roykenhopp.com/Renn/2008/080131roykenhopprennet.pdf
http://www.laagendalsposten.no/apps/pbcs.dll/gallery?Avis=LP&Dato=20080127&Kategori=SPORT&Lopenr=176273873&Ref=PH
http://www.laagendalsposten.no/apps/pbcs.dll/gallery?Avis=LP&Dato=20080127&Kategori=SPORT&Lopenr=176273873&Ref=PH


25.01.08  Renninvitasjon til Kongsberg og Vikersund 

Lørdag 2. februar inviterer KIF til det tradisjonelle RIMI-rennet på Kongsberg. Påmeldinger til 

Gunnar ( email: gunnar.naesvold(a)c2i.net ) senest onsdag 20/1. Vikersund IF inviterer til 

Vikersund hoppfestival søndag 17. februar. Merk påmeldingsfristen som er senest mandag 

11. februar til Gunnar. 

27.01.08  Telenorkarusellen mandag er avlyst 

Vi må ha snø……. 

21.01.08  Hoppmuligheter? 

Snøen i Høvikbakken lar vente på seg, og derfor kommer her en liten oppdatering på status 

rundt omkring i distriktet. Vi kan ikke organisere trening rundt omkring i de enkelte bakkene 

men den enkelte kan selv oppsøke bakkene og hoppe på eget initiativ. 

Det opplyses om at Botne skiklubb har hoppmuligheter i Breimyrbakken man, ons og fredag. 

K10, K20 og K40 er i meget god stand. Kjøretid til bakken fra Bødalen er ca 45min. 

Vikersund har åpent tirsdag og torsdagskveld. I tillegg til lørdag. Bakker fra K5, K15, K25, 

K45..... Kjøretid ca 60 min. 

Ringkollen hoppsenter har åpent tirsdag og torsdag. Bakker K5, K10, K17, K27 og K40. 

Gode forhold og "villsnø". Kjøretid i overkant av 1 time. 

Gjerpenkollen (25min) har snø/is og er i skrivende stund ikke klare. Bakkene trenger ikke 

mye påfyll for at det kan hoppes (K10 og K15). K35 har snø men trenger å sporsettes og 

påfyll med snø på kulen før den er hoppklar. 

21.01.08  Resultater fra helgas hopprenn 

Ringerike hoppteam og Heradsbygda IL arrangerte søndag hopprenn i Ringkollen 

hoppsenter. Røykenhopp stilte med 7 deltagere. Resultater for K-27 og K-40 er lagt ut. 

Resultater for K-5, K-10 og K-17 er lovt på onsdag. 

Espen Granviken deltok i helgas norgescup (NC) i Vegårdshei med 20. plass av 31 i 

seniorklassen. I det andre rennet ble det 22. plass av 30. Espen er førsteårs junior. 

15.01.08  Invitasjon ROV-spretten 

Rollag og Veggli (ROV) innbyr til hopprenn lørdag 26/1 og hopp/kombinertrenn søndag 27/1. 

Les full innbydelse. Dette bruker å være ett flott arrangement med en super kombinerttrasé! 

De som ønsker å være med må melde fra til Gunnar (95899430) senest mandag 21/1. 

14.01.08  Påmelding til Ringkollen 

Søndag er det klart for hopprenn i Ringkollen hoppsenter. Det skal hoppes i K-5, K-10, K-17, 

K-27 og K-40. Rennstart i K-5, K-10 og K-17 kl. 11.00 

Rennstart i K-27 og K-40 etter premieutdeling i de tre minste bakkene. Røykenhoppere som 

ønsker å delta SKAL melde seg på til Gunnar Næsvold (mobil 9589 9430) senest tirsdag 

kveld. Det er viktig at vi opptrer ryddig og melder oss på samlet for hele klubben. 

14.01.08  Espen i Holmenkollen 

Espen Granviken deltok søndag i Norgescupen (NC) i rennet i Holmenkollen. Espen deltok i 

seniorklassen (han er 16 år og førsteårs-junior) og ble nr 35 av 46 i klassen etter hopp på 

91,5 og 100,5 meter. Dette er ny personlig rekord i renn! 

12.01.08  Røykenhoppere i Breimyrspretten 

Seks røykenhoppere deltok i Breimyrspretten i Botne i dag i et ufyselig snøvær. 

Plasseringsmessig var Kjell Andreas best med en 2. plass i 12-årsklassen kun 0,4 poeng fra 

seieren. Jesper lå på andreplass etter første omgang i 13-årsklassen men etter et dårligere 

annethopp falt han litt nedover på listen. Tre deltok i kombinert med gode langrennstider. 

Resultater er lagt ut. 

10.01.08  Telenorkarusell. 

Den planlagte Telenorkarusellen førstkommende mandag må dessverre avlyses grunn lite 

snø. 

http://www.roykenhopp.com/Renn/2008/080222RIMI.pdf
http://www.roykenhopp.com/Renn/2008/020217InvitasjonVikersundHoppfestival.pdf
http://www.roykenhopp.com/Renn/2008/080126ROVspretten.pdf


09.01.08  Fortsatt for lite snø i Høvikbakken.... 

Etter snøfallet sist helg ble de to minste bakken tråkket, men det var fortsatt litt for lite snø til 

å starte hoppskolen. Mildværet de siste dagene har satt oss ytterligere tilbake, men det er å 

håpe at sålen som ble etablert sist helg holder gjennom mildværsperioden. 

03.01.08  Det snør... 

Endelig har vi fått en kaldere værtype med nedbør. Vi får håpe det kommer mye snø. Inntil 

videre er det mulighet for å hoppe i Vikersund (tir, tor og lørdag), Botne (man, ons og fre). 

Gjerpenkollen K-15 er hoppklar og i K-35 gjenstår litt arbeid med tilløpet før den er klar. 

 

Følg med på denne siden for oppstart av hoppskolen.. 

03.01.08  Renninnbydelser 

Lørdag er det sesongstart for de minste med renn i Breimyrrennet (Botne Skiklubb) og  

Kirkebyrennet (Lommedalens IL). Dersom du ønsker å delta ta kontakt med Gunnar 

(email:gunnar.naesvold(at)c2i.net eller mobil 9589 9430) senest en dag før 

påmeldingsfristen. Vi oppfordrer alle til å stille i kombinert!  Bakken i Botne er klare (K-10, 

K20, K40 og K60). I Lommedalen mangler de fortsatt snø og vi får håpe at dette ordner seg 

til rennet. 

2007 

22.12.07  Røykenhopp ønsker alle en riktig God Jul! 

 

22.12.07  Bli med å få Gjerpenkollen hoppklar!!! Dugnad 2. juledag 1200 og 3. juledag 1230 

Nå har vi muligheten til å bidra til hoppklare bakker selv om villsnøen uteblir. Vi oppfordrer 

alle som har anledning til å bidra ! 

Nå er det MASSE snø i Gjerpenkollen og i K5 og K15 er det kun litt jobb med riva, så er de 

hoppklare. K35 er det tilløpet som gjenstår. Vi har en stor haug med snø på toppen som må 

måkes ned (den er ca halvferdig. 2. juledag tar vi en dugnadsjobb i bakken, så satser vi da 

på at alle 3 bakkene er hoppklare. 

Ta med spader og møt opp kl 12 2. juledag og/eller kl 1230 3. juledag. Hvis vi kommer en 

god gjeng, så blir ikke jobben så stor. 

22.12.07  Hoppsamling i Vikersund for hoppere opp til 11 år 

Buskerud skikrets inviterer til hoppsamling i Vikersund 10 jan kl 1800 for yngre utøvere. Her 

må vi møte opp! Les invitasjonen her. 

05.12.07  Terminliste 2007/2008 

Terminlisten for de minste er nå lagt ut (bruk menyen til venstre). 

05.12.07  Siste innetrening før jul er mandag 10/12 

Siste innetrening blir mandag 10/12 kl 1700 på Frydenlund. Etter jul satser vi på at snøen 

har kommet til Høvikbakken slik at vi kan starte hoppskolen på ordentlig føre. 

05.11.07  Høstmøte i skikretsen 

Hoppkomiteen i Buskerud skikrets inviterer klubbene til høstmøte i Vikersund onsdag 7/11 kl 

1800. Møt opp dersom du er interessert. Innkalling finner du her. 

http://idrett.speaker.no/Downloads/221617/docs/Breimyrspretten_2008.doc
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=668152
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2008/071221invitasjon%20hoppsamling%20jan%2008.pdf
http://www.skiforbundet.no/buskerud/t2_gren.asp?p=62121&x=1&a=208729


02.11.07  Smørekurs/smøredugnad i Høvikbakken onsdag 14/11 

Onsdag 14/11 må alle som kan møte opp i Høvikbakken kl 1800. Vi skal sjekke status på 

hoppskoleskia og preparere de som har blitt vanskjøttet!  Dersom du har låneski kan disse 

leveres inn/evt forlenge utlån. Det er den som låner skia som er ansvarlig for vedlikeholdet. 

Returner skia med vokset såle!  Samtidig med denne dugnadsøkta vil det bli gitt et lynkurs i 

preparering av hoppski for hoppskolenivå. De som ønsker å perfeksjopnere seg ytterligere i 

faget vil også kunne få nyttige tips. De som har smørebord/smørejern hjemme kan gjerne ta 

med. 

01.11.07  Husk TakeOff i dag! 

Vil du lære å fly? Torsdag 1. november kl. 18.00 kan du få din egen flyinstruktør fra 

landslagene i hopp! Drammen Hoppteam og Røykenhopp samarbeider igjen om 

Skiforbundets TakeOff-arrangement. Det var stort oppmøte i fjor på Gullaug skole. Også i år 

kommer sportssjefen selv, Clas brede Bråthen, sammen med Jan Fuhre fra Vikersund IF, 

som er tatt ut på det norske juniorlandslaget. Jan vil kanskje vise noenm øvelser sa ta 

gjerne på treningsutstyr. Vi måtte imidlertid skaffe et annet lokale enn i fjor, så denne 

gangen går arrangementet av stabelen på hovedkontoret til Elopak, på Spikkestad. 

Adressen er Industriv. 30, 3430 Spikkestad. 

Gamle og nye hoppere er velkommen! 

21.10.07  TakeOff 07! 

Røykenhopp i samarbeid med Drammen hoppteam arrangerer TakeOff-07 i Elopak sine 

lokaler på Spikkestad torsdag 1. november kl 1800. Er du hopper eller ønsker å bli hopper 

er dette arrangementet for deg. TakeOff er norsk hoppsports pangstart på sesongen og 

arrangeres lokalt av hoppklubber over hele landet. Les mer om TakeOff her. På vårt lokale 

arrangement får vi besøk av selveste hoppsjefen i Skiforbundet Clas Brede Bråten. I tillegg 

vil Skiforbundet stille opp med en hopper som vil fortelle om vår flotte sport. Mer info 

kommer.  Sett av kvelden! 

08.10.07  Husk dugnaden i Høvikbakken lørdag! 

Det innkalles til dugnad i Høvikbakken lørdag 13/10 kl 1000. Det er mye arbeid som må 

gjøres; Rydde slettene, unnarennet, tilløpene. Gå over trapper. Vask i varmebu og 

dommertårnet. Maling. Snekkerarbeid på doen. Lage ny dør på do. Viktig at DU møter opp! 

08.10.07  Innetreninga i gang 

Innetreninga startet opp mandag på nye Frydenlund skole i Åros. Meget bra oppmøte og 

innsats på første treninga. Hele 15 unger deltok! Treningstidende er mandag fra 1700-1800. 

Gamle og nye hopprekrutter er velkommen. 

08.10.07  Hopprenn i Vikersund og i Linnerudkollen 

Omtrent hundre hoppere deltok i plasthopprennet i Vikersund. Mye bra hopping av hele 

gjengen. Lars Gunnar nådde 11m. Preben debuterte i K-25 og perset med 14,m - tøft gjort, 

vi gratulerer! Kjell Andreas fikk en fin 6. plass av hele 24 (!) deltagere i 12-årsklassen. 

Andrehoppet på 23,5 m var var rennets tredje beste hopp - uansett klasse. Torbjørn leverte 

også meget jevn og bra hopping i 10-årsklassen. Han hoppet 21,5m i begge omgangene. I 

denne klassen er det ikke rangering på resultatlisten. 

Jesper hoppet i Linnerudkollen og fikk også en flott 6. plass. Han nådde K-punktet (39m) i 

andrehoppet! Vi gratulerer!  Resultater er lagt ut. 

17.09.07  Røykenhoppere i aksjon på Raufoss og i Tomter 

Espen og Jesper deltok i helgen i RC renn i Lønnberget på Raufoss og gjorde sine saker 

meget bra. Espen fikk en flott andreplass som beste og Jesper ble nr tre. Det er verdt å 

merke seg at Jesper har stor fremgang og kuttet ned på forspranget til de aller beste. 

I Høstcupen for de minste i Tomter deltok tre x Næsvold. Resultater lagt ut. 

http://www.skiforbundet.no/t2_gren.asp?p=51911&x=1&a=205635


09.09.07  Resultater fra Høstcupen i Furukollen 

Torsdag ble første renn i årets høstcup arrangert av Rælingen skiklubb. Fem røykenhoppere 

tok turen til Furukollen. Resultater er lagt ut. Mange bilder fra rennet finner du på Rælingens 

hjemmesider www.rsk.no/hopp 

05.09.07  Innkalling til høstdugnad i Høvikbakken 

Det innkalles til dugnad i Høvikbakken lørdag 13/10 kl 1000. Det er mye arbeid som må 

gjøres; Rydde slettene, unnarennet, tilløpene. Gå over trapper. Vask i varmebu og 

dommertårnet. Maling. Snekkerarbeid på doen. Lage ny dør på do. Viktig at DU møter opp! 

05.09.07  Premieutdeling for klubbmesterskap/Telenorkarusell 

Vi inviterer til hoppkveld i Gjerpenkollen torsdag 27/9 kl 1800. Nærmere info kommer. De 

som ikke har anledning til å komme kan hente premien(e) ifm høstdugnaden lørdag 13/10 i 

Høvikbakken. 

05.09.07  Rapport fra kombinertsamling for 11-13 år 

Kjell Andreas deltok på skiforbundets åpne samling i Linnerudkollen/Holmenkollen. Les 

rapport/bilder fra skiforbundet 

05.09.07  Innetrening starter opp etter høstferien 

Vi har i år fått treningstime på nye Follestad skole på mandager mellom 1700-1800. Vi 

starter opp etter høstferien. 

05.09.07  Høstcupen 2007 

Husk rennene i Rælingen, Tomter og Vikersund i september. Invitasjon på Skiforbundets 

sine sider. 

07.08.07  Kombinertsamling for 11-13 år 

Norges skiforbund kombinertkomiteen inviterer til åpen samling i Linderudkollen (K40) og 

Holmenkollen 1. og 2. september. Les hele invitasjonen. 

22.06.07  Lederens hjørne er oppdatert 

18.06.07  Plastsesongen i gang! 

Plastsesongen startet med Sørrennene i Kristiansand og Arendal i helgen. Jesper var 

eneste Røykenhopper og sesongdebuterte med en fin 8. og 10. plass i meget sterk 

konkurranse. Resultater er lagt ut. 

18.06.07  Hoppskole på plast i Vikersund 

Vi har mottatt invitasjon til Vikersunds tradisjonelle hoppskole på plast som arrangeres siste 

helga i september. Hoppskolen er populær og pleier å bli fulltegnet raskt. Interesserte bør 

raskest mulig melde seg på. For nærmere informasjon ta kontakt med Gunnar på tlf 9589 

9430 eller email: gunnar.naesvold(at)c2i.net 

15.03.07  Resultater klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet ble avviklet som en del av hoppskoleavslutningen på Ringkollen. 

Resultatene er nå endelig lagt ut. Tid og sted for premieutdeling kommer vi tilbake til. 

15.03.07  Lån av utstyr til hoppskoleavslutning og klubbmesterskap i Ringkollen 

Dersom noen av dere ønsker å låne hopputstyr til dette rennet kan dere ta kontakt med 

Gunnar (9589 9430) eller Biørn (9073 0365). Det går fint og hoppe med langrennski dersom 

noen ønsker det. Husk hjelm. 

13.03.07  Resultatsiden oppdatert 

Resultater fra Telenorkarusellene og ROV-spretten kombinert er lagt ut 

http://www.rsk.no/hopp
http://www.skiforbundet.no/t2_gren.asp?p=51912&x=1&a=205352&sb=131
http://www.skiforbundet.no/buskerud/files/%7BABCCC7D2-81E4-48C7-ACB4-98C3C88BF92B%7D.pdf
http://www.skiforbundet.no/buskerud/files/%7BABCCC7D2-81E4-48C7-ACB4-98C3C88BF92B%7D.pdf
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/2007/070901samlinglinnerudkollen.pdf


12.03.07  Hoppskolen over for i vinter 

Vi må dessverre avlyse de to siste hoppskolekveldene på grunn av mildværet. Bli med på 

hoppskoleavslutningen på Ringkollen (se under) 

12.03.07  Invitasjon til hoppskoleavslutning og klubbmesterskap i Ringkollen 

Det planlagte klubbmesterskapet i Høvikbakken neste uke blir flyttet til Ringkollen 

hoppanlegg og arrangeres som en del av hoppskoleavslutningen for Buskerud skikrets 

(samme renn). Det er påmelding i bakken på søndag. Rennstart kl 1200, møt opp i god tid. 

Ingen startkontingent/premier til alle. For at vi skal ha en viss peiling på hvor mage som 

kommer fra Røykenhopp må du sende en email til (gunnar.naesvold@c2i.net) dersom du 

ønsker å delta. Dette blir siste organiserte hoppmulighet denne vinteren så møt opp!  

Premieutdeling for hoppskoleavslutningen vil være på søndag, for klubbmesterskapet vil vi 

ta premieutdelingen senere. Les invitasjonen til hoppskoleavslutningen her. 

12.03.07  Telenorkarusellen 

På tross av mildværet den siste uke klarte vi å få gjennomført det tredje rennet i 

Telenorkarusellen mandag kveld. Les mer 

11.03.07  Flott innsats av våre kombinertløpere i ROV-spretten 

Fem røykenhoppere deltok i både spesielt hopp og kombinert i ROV-spretten i Veggli på 

søndag. Emil Jaksland debuterte på bortebane og var meget fornøyd etter fullført 

kombinertrenn. Han knivet hardt med Lars Gunnar i langrennet. I klasse 11 år gikk Kjell 

Andreas helt til topps i det spesielle hopprennet. Han holdt unna for konkurrentene i 

langrennet og innkasserte dermed også kombinertseieren. Preben fulgte opp med en 

fjerdeplass.  Torbjørn hoppet og gikk meget bra langrenn. Vi gratulerer alle med flott innsats! 

11.03.07  Sterk 8. plass til Espen! 

Espen Ø. Granviken slo til med en sterk 8. plass under Rekrutt cup rennet i Tromsø lørdag. 

Espen hoppet 67,5 meter i begge omgangene. Vi gratulerer! Resultater lagt ut. 

11.03.07  Det blir Telenorcup i morgen! 

Etter en befaring i Høvikbakken søndag ser det lovende ut for å gjennomføre rennet i 

Telenorcupen som planlagt i morgen mandag. Veien over jordet er nokså bløt og er kun 

egnet for firehjulstrekkere. Det anmodes om å parkere ved rørleggerverkstedet til venstre for 

låven. Etter rennet blir det premieutdeling for telenorkarusellen. 

07.03.07  Kveldens hoppskole er avlyst 

Etter en befaring i Høvikbakken i ettermiddag har vi måtte avlyse kveldens hoppskole. Det 

har samlet seg vann på sletta til at det er forsvarlig å hoppe. Ved nattefrost de nærmeste 

nettene håper vi fortsatt å kunne arrangere Telenorkarusellen på mandag. 

05.03.07  Ufyselige forhold under kveldens Telenorkarusell 

Kveldens Telenorkarusell ble avviklet under ufyselige værforhold. Takk til de av dere som 

fikk satt bakkene i meget bra stand på tross av mildværet. Like før rennstart satte sludd- og 

snøværet inn og avslørte mye dårlige smurte ski! Enkelte av hopperne tok i bruk det gamle 

hopptrikset med "skaufart"for å få nok fart til å komme over hoppet!  Resultater er lagt ut. 

05.03.07  Hoppskolen - plan for resten av sesongen 

Vi starter opp hoppskolen etter vinterferien onsdag kl 1800. Videre plan for sesongen er 

hoppskole onsdag 7/3, Telenorkarusell mandag 12/3, hoppskole onsdag 14/3 og avslutning 

av vår hoppskole onsdag 21/3. Siste hoppskoledag blir det klubbmesterskap og utdeling av 

diplom for hoppskoledeltagelse! Her må alle stille opp. 

Dersom mildværet fortsetter kan disse planene endres - dette vil bli kunngjort på disse 

sidene. 

05.03.07  Resultater fra helgas renn 

Espen Granviken deltok i helga på Hovedlandsrennet på Steinkjer. Espen kom lørdag på 22. 

mailto:(gunnar.naesvold@c2i.net
http://www.roykenhopp.com/Renn/2007/070318hoppskoleavslutningringkollen.pdf
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2007/070313telenorkarusellen.htm


plass etter hopp på hhv 68m og 62,5m. Brødrene Næsvold deltok i Kroerrennet i hopp og 

kombinert. Kjell Andreas vant sin klasse både i hopprennet og kombinertrennet. Resultater 

fra Hovedlandsrennet og Kroerrennet på resultatsiden. 

22.02.07  Ingen hoppskole eller trening i vinterferien 

Det blir ikke noe organisert hopping i Høvikbakken i vinterferieuka. Vi starter på igjen 

mandag 5/3 med vårt andre renn i Telenorkarusellen. Var du ikke med sist? Møt opp denne 

gangen! Husk det er premie til alle som har deltatt i minst  to renn. 

19.02.07  Sterk hopping i RC 

Vår hopper i rekruttcupen (RC) Espen Ø Granviken slo til med 7. plass og årsbeste forrige 

helg da RC besøkte Voss. Bra Espen! Resultater er lagt ut. Videre kan vi nå følge Drammen 

hoppteam på deres nye hjemmesider www.drammenhoppteam.no 

18.02.07  Ingen hopping i Høvikbakken mandag 

Mildværet i helga har gjort at det ikke er mulig å hoppe i noen av Høvikbakkene. 

18.02.07  Vikersund hoppfestival søndag 

Vi hadde fem hoppere på bommen i dagens Vikersund hoppfestival. I dag var det renn i K-

45 og K-65. Jesper er nok veldig fornøyd med 38meter i K-45. Resultater lagt ut. 

17.02.07  Vikersund hoppfestival lørdag 

Røykenhopp stilte med sju deltagere under lørdagens Vikersund hoppfestival. Det var renn i 

tre bakker K500cM, K15 og K25. Resultamessig var Joacim Ødegård Bjøreng best med en 

fin femteplass, kun få poeng bak pallplassering! Resultater er lagt ut. 

11.02.07  Skimtrennet 

Resultatene er lagt ut 

10.02.07  Holmenrennet hopp og kombinert 

Resultatene er lagt ut 

08.02.07 Invitasjon til Vikersund hoppfestival 

Lørdag 17/2 og og 18/2 arrangeres Vikersund hoppfestival. Lørdag hoppes det i K-500cM 

(K-5), K-15 og i K-25. Søndag hoppes det i K-45 og K-65. Fullstendig invitasjon finner du 

her. Mrk at påmeldingsfristen er søndag 11/2. Påmelding til Gunnar ila søndag (gjelder ikke 

våre hoppere i DHT). 

08.02.07 Røykenhoppere i Botne 

Lørdag vant Espen G andreplass i Breimyrrennet etter hopp på 59 og 59,5m, kun 2,8p bak 

vinneren. Ole Eldar fikk fjerdeplass i klasse 56-60 år med 2x48m. Søndag fikk Joacim 

andreplass i K20 med lengstehopp på 19,5m. I K-40 ble det andreplass til Jesper med 32 og 

32,5m. Sindre fikk 9 pl. Og hoppet 2x28m.  I K-61 fikk Espen en fin andreplass etter 

lengstehopp på 61m.  Fullstendige resultater på www.botneskiklubb.no 

03.02.07 Røykenhoppere på Kongsberg 

Lørdag deltok noen av våre rekrutter i RIMI-rennet på Kongsberg. Resultatmessig var Kjell 

Andreas best med seier i 11 årsklassen. Han fikk også hyggelig omtale i Drammens tidende. 

Resultater er lagt ut. 

30.01.07  Telenorkarusell starter mandag 5. februar kl 1800 

Røykenhopp har i år blitt tildelt Telenorkarusellrenn. Dette er karusellrenn som går over flere 

kvelder. Premiering til de som deltar i minst to renn. Vi planlegger med renn 5/2, 5/3 og 12/3 

(snøforbehold). Rennet vil foregå i K-7 og K-15. Hopputstyr er ikke nødvendig, du kan gjerne 

hoppe med de ski du har! Påmelding i bakken. Møt opp i god tid. 

29.01.07  Innkalling til årsmøte i Røykenhopp 

Det innkalles til årsmøte i Røykenhopp mandag 12. februar kl 1800 i Høvikbakken. Møt opp! 

http://www.drammenhoppteam.no/
http://www.vikersund.no/filer/filsystem/Invitasjon%20til%20Vikersund%20Hoppfestival%202007%5b1%5d.pdf
http://www.vikersund.no/filer/filsystem/Invitasjon%20til%20Vikersund%20Hoppfestival%202007%5b1%5d.pdf
http://www.botneskiklubb.no/
http://dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070204/SPORT/102040510/1002/UPAS


23.01.07  Hoppskolen starter onsdag 31. januar 

Vi starter opp hoppskolen i Høvikbakken onsdag 31. januar kl 1800. Det planlagte 

Telenorkarusellrennet mandag 29. januar utsettes/avlyses. Vi forsøker å arrangere 

Telenorkarusell på et senere tidspunkt, etter at vi har kommet i gang med hoppskolen. 

17.01.07  Innbydelse RIMI-rennet 

Innbydelse til RIMI-rennet på Kongsberg lørdag 3. februar finner du her 

16.01.07 Rennavlysninger og renninvitasjoner 

Da begynner dessverre meldingene om avlyste renn å komme. ROV-spretten hopp og 

kombinert i Veggli 27. og 28. januar er avlyst. Kirkebyrennet i Lommedalen er avlyst. 

Fossumrennet hopp og kombinert er avlyst. Jardarrennet i kombinert er avlyst, MEN Jardar 

tar sikte på å arrangere hopprennet! Invitasjon ligger her. Tomterrennet 28. januar er fortsatt 

på planen, invitasjon her. 

08.01.07  Resultater fra RC Gausdal og Breimyrspretten lagt ut 

03.01.07  Skirekrutter - bli med til WC skiflyvning i Vikersund! 

Buskerud skikrets inviterer skirekrutter fra Buskerud til å ta med foreldrene til Vikersund 

søndag 14/1. Les invitasjonen her. Les mer om skyflyvningsarrangementet på Vikersund 

sine hjemmesider. 

2006 

20.12.06  Hoppnyheter direkte på Røykenhopp sine hjemmesider! 

Som dere ser over får vi nå inn oppdaterte hoppnyheter direkte på våre sider. Nyhetene er 

hentet fra forskjellige nyhetskilder på internett og oppdateres kontinuerlig. 

19.12.06 Lederens hjørne er oppdatert 

Les lederens hjørne. 

06.12.06 Innlevering av utleieski 

De som har leid hoppski/utstyr skal levere dette i Høvikbakken mandag 11. eller tirsdag 12. 

desember mellom kl. 1800-2000. Skiene skal 

være "glidet" ved tilbakelevering. De som ønsker å bytte til større størrelser gis anledning til 

det. Evt spm rettes til Biørn. 

24.10.06 HUSK dugnad lørdag! 

Høstdugnad i Høvikbakken lørdag 28. oktober kl 1100. Vi skal  Renske tilløp og unnarenn 

inkl. slette. Viktig at minst mulig stikker opp gjennom snøen. Vaske i dommertårn og 

varmestue. (Vaskevann kan tas i bekken?) Varmes på kokeplaten i varmestua. Gå over alle 

trapper og stillas. Sjekke at det ikke stikker opp spiker og ikke er noe råttent eller løst. MØT 

OPP! 

25.09.06  Bli med på årets rekrutteringsarrangement - Take-Off 

Røykenhopp sammen med Drammen hoppteam inviterer hoppere, nye hoppere og foreldre 

til Take-Off på Gullaug skole i Lier torsdag 26 oktober. Take-Off arrangeres samtidig over 

hele landet og vi ønsker at flest mulig hoppinteresserte møter opp! Les mer her. 

24.09.06  Røykenhopp største klubb i Vikersunds rekruttrenn på plast 

Røykenhopp var sammen med Orkdal IL største klubb på søndagens plastrenn i Vikersund. 

Hele 76 hoppere fra hele sør-norge deltok i rennet, som også var avslutning på Vikersund 

populære hoppskole på plast. Les mer. 

14.09.06  Lengdemålere søkes til Gjerpenkollen 23. og 24. september 

Lørdag og søndag 23-24/9 arrangeres finale i rekruttcupen (RC) på plast i Gjerpenkollen. Vi 

har blitt forespurt av arrangørene om å stille lengdemålere. Vi oppfordrer til å stille opp og 
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http://www.n3sport.no/downloads/163426/docs/InvitasjonJardarrennet_N3_2.pdf
http://www.skiforbundet.no/ostfold/files/%7b456B9EF5-5095-4FF3-B837-CB108E7DA7D2%7d.doc
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2007/Til_alle_skirekrutter_i_Buskerud.pdf
http://www.vikersund.no/
http://www.vikersund.no/
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2006/takeoff.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2006/vikersundplast.htm


bidra, og har du anledning ta kontakt med Johan Petter Haffner på email: 

jhaffner@online.no 

14.09.06  Innetrening starter etter høstferien 

Vi har fått treningstid på Nye Frydenlund skole på onsdager fra kl 18-20. Vi tar sikte på å 

start innetreninga onsdag etter høstferien (11/10). 

14.09.06  Dugnad i Høvikbakken 

Sett av lørdag 28 oktober til dugnad i Høvikbakken. Mer info kommer. 

16.08.06  Lengdemålere søkes til Gjerpenkollen 27/8 

Søndag 27/8 arrangeres Norges Cup i Gjerpenkollen. Vi har blitt forespurt av arrangørene 

om å stille lengdemålere. Arrangementet starter kl 1100 og antas å være ferdig kl 1400. Vi 

oppfordrer til å stille opp og bidra, og har du anledning ta kontakt med Johan Petter Haffner 

på email: jhaffner@online.no 

04.07.06  Mange muligheter for plasthopping 

Vi har laget en uoffisiell terminliste med oversikt over plastrenn som kan være aktuelle. Her 

er det muligheter for alle fra nybegynneren til den mer erfarne hopperen. Bli med på 

plasthopping! 

04.07.06  Hoppsamling i Zakopane 

Røykenhopp hadde to aktive deltagere med i Skiforbundets storsamling Zakopane (Polen) i 

slutten av juni. Deltagerne var Jesper Tømmerås og Espen Granviken. I tillegg var Ole 

Kristian Strøm med som trener. Mer her. 

29.06.06  Hoppskole på plast i Vikersund 

Vikersund IF inviterer til hoppskole på plast og plasthopprenn i helgen 22. til 24. september. 

Les mer på Vikersunds hjemmesider 

06.06.06  Plastrenn i Arendal 

Øyestad IF inviterer til hopprenn i Arendal lørdag 24.juni. Les invitasjonen her 

02.05.06  Sommersamling og premieutdeling i Gjerpenkollen 23. mai 

Sett av kvelden tirsdag 23. mai til premieutdeling og plasthopping i Gjerpenkollen. Det vil bli 

premieutdeling fra klubbmesterskapet, og utdeling av diplomer for deltagere på hoppskolen. 

Her har du muligheten til å prøve plasthopping! 

02.05.06  Invitasjon til plastrenn 

Vi har mottatt invitasjon til plasthopprenn i Kristiansand Fredag 23. juni. Rennet inngår i en 

hopphelg med renn i Arendal lørdag og i Skien søndag. Legg ferien til sørlandet og hopp 

deg hjemover! 

02.05.06  Årsmøte 

Referat fra årsmøte i Røykenhopp inkludert årsmelding (kommer snart...) 

06.04.06  Hopp- og kombinertsamling i Zakopane 

Vi har mottatt følgende oppfordring fra Skiforbundet v/ LudviK Zajc 

 

26.juni til 3.juli 2006 inviteres alle hoppere og kombinertløpere til storsamling i den polske 

skibyen Zakopane. 

 

På våre nettsider  www.skiforbundet.no  under hopp eller kombinert ligger 

påmeldingsskjema og informasjon. 

 

Denne gangen arrangerer hopp og kombinert felles samling. Aldersgrense er 12 år og 

oppover. 
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Håper dere kan informere  og utfordre aktive-ledere -trenere-foreldere å melde seg på! 

27.03.06  Resultater fra helgens konkurranser 

Røykenhopp hadde deltagere i tre forskjellige renn i helgen. Størst representasjon var på 

hoppskoleavslutningen i Ringkollen hoppanlegg der vi stilte med hele 15 deltagere, og var 

største klubb! 

Espen representerte klubben på en fin måte i avslutningen av rekrutt-cupen (RC-Cup) i 

Stryn. Lørdagens renn i K70 hoppet han 51,5m/63m, og i søndagen renn i K90 hoppet han 

hele 68m/79,5m. Den dagen han får til to gode hopp i samme renn er han blant de ti beste, 

stå på Espen! 

I tillegg deltok Torbjørn i Kroerrennet i hopp og kombinert på lørdag. Flott innsats av våre 

hoppere på alle arenaer! 

22.03.06  Resultater fra klubbmesterskapet 

Hele 27 hoppere deltok i kveldens klubbmesterskap i Høvikbakken. Stor og god stemning 

blant hoppere og publikum bidro til en flott kveld i bakken. Resultater er lagt ut. 

20.03.06  Hoppskoleavslutning for Buskerud skikrets i Ringkollen søndag! 

Vi håper flest mulig av våre nye og "gamle" hopprekrutter blir med på 

hopprenn/hoppskoleavslutning for Buskerud skikrets i Ringkollen hoppanlegg søndag 26. 

mars. Invitasjon finner du her. Røykenhoppere melder seg på ved å sende en email med 

navn, alder og bakkestørrelse til Kai-Ove Tømmerås senest fredag 24/3. Vi oppfordrer store 

og små Røykenhoppere til å stille opp i Ringkollen!!! 

10.03.06  Klubbmesterskap og hoppskoleavslutning 

Klubbmesterskap og hoppskoleavslutning arrangeres i Høvikbakken onsdag 22 .mars. Les 

mer her.... 

13.03.06  Gjerpenkollrennet 2006 

Les Drammens tidendes dekning av Gjerpenkollrennet her. Resultater K35 er lagt ut. 

08.03.06  Jardar Cup 

Fem Røykenhoppere deltok på onsdagens kveldsrenn i Jardarkollen. Resultater er lagt ut. 

07.03.06  Finale hopptreff 2006 

Røykenhopp hadde tre deltagere under årets finale hopptreff i Linderudkollen. Resultater 

lagt ut. 

07.03.06  Hovedlandsrennet i nordiske grener 2006 for 14 og 15 år i Alta 

Under Hovedlandsrennet i nordiske grener for 14- og 15-åringer i Alta, 23. - 26. februar, 

deltok Buskerud med 7 hoppere. Det ble konkurrert i laghopping fredag, og individuelt hopp 

søndag, pluss kombinert lørdag...les mer 

23.02.06  Innbydelse til Gjerpenkollrennet 

Gjerpenkollrennet arrangeres lørdag 11. mars. Invitasjon her. 

23.02.06  Bilder fra Røykenhopprennet 

Mange flotte bilder fra Røykenhopprennet 12. februar er lagt ut. Gå til lenker->Røykenhopps 

bildegalleri. 

19.02.06  Renninnbydelser 

Vi har mottatt renninnbydelser til Jardar Cup på Slependen, Hoppskoleavslutning for 

Buskerud i Ringkollen og Kombilekene 2006 i Alvdal. 

19.02.06  Vikersund hoppfestival søndag 

Tre røykenhoppere deltok i Vikersund hoppfestivals andre dag. Resultatmessig gjorde 
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Espen det best med en fin 4. plass i 15 årsklassen etter bestehopp på 62 meter. Resultater 

er lagt ut. 

18.02.06  Vikersund hoppfestival lørdag 

Ni røykenhoppere deltok i Vikersund hoppfestivals første dag. Mye bra hopping med 

personlige rekorder til flere av hopperne. Av resultater kan nevnes Jespers 2. plass i 

11.årsklassen, bare 0,6 poeng fra topplassen! Personlige rekorder: Joachim 18m, Lars 

Gunnar 11m, Nicolai 11,5m, Kjell Andreas 20,5m, Torbjørn 19,5m (som prøvehopper K-25), 

Sindre 22m og Eivind 22,5m. Vi gratulerer med innsatsen! Resultater er lagt ut. 

12.02.06  Resultatliste Røykenhopprennet hopp og kombinert 

Resultatliste for Røykenhopprennet er lagt ut. Takk til deltagere, foreldre og funksjonærer for 

en fin dag i bakken! 

11.02.06  Seier til Sindre i Holmenrennet 

Sindre Aamodt slo til med klasseseier i Holmenrennet lørdag. Se resultatsiden. 

06.02.06  Intern påmelding til Røykenhopprennet 

Denne meldingen gjelder kun for medlemmer i Røykenhopp. Påmelding til vårt egen hopp- 

og kombinertrenn på søndag kan gjøres på hoppskolen onsdag, eller ved å sende email til 

Gunnar. Husk å angi bakkestørrelse og om påmeldingen gjelder hopp (kr 70,- i 

startkontingent), eller både hopp og kombinert (tilsammen kr 140,-). Startkontingenten 

ønskes helst innbetalt til ktonr: 1590 15 35210 , evt betales kontant ved påmelding på 

hoppskolen. 

06.02.06  Påmelding Vikersund hoppfestival 

Påmeldinger sende pr email til Kai-Ove Tømmerås. Startkontingent (70,-) betales inn på 

ktonr: 1590 15 35210 . Påmelding senest søndag12/2. 

06.02.06  Resultater fra Veggli 

Resultater fra hopp og kombinert i Veggli søndag er lagt ut. Rennet var KM for klassene 13-

16 år. 

30.01.06  Påmeldinger på renn 

Dersom du ønsker å delta på renn du melde fra til oppmann innen påmeldingsfristen for det 

enkelte renn går ut. Det er både enklere og ryddigere ovenfor arrangørene at vi melder oss 

på samlet. For ROV-spretten i Veggli er påmeldingsfrist tirsdag. Gunnar er vikarierende 

oppmann for det rennet. 

28.01.06  Seks Røykenhoppere deltok i RIMI-rennet på Kongsberg 

Det ble en suveren seier til Jesper på Kongsberg i dag. Jesper var hele 35 poeng foran 

nestemann i 11-årsklassen. Her er lagbildet av Røykenhopperne. Resultater er lagt ut. 

27.01.06  Renninnbydelser 

Vi har mottatt renninnbydelser fra Rollag og Veggli IL til ROV-spretten og kretsmesterskap 

4. og 5/2. I Veggli er det hopprenn lørdag og søndag, i tillegg er det kombinert søndag. 

Vikersund hoppfestival har renn i K-500cM, K-15 og K-25 lørdag 18/2, og i K-45 og K-65 

søndag 19/2 (mrk tidlig påmeldingsfrist). Innbydelse  til Solan Gundersens vinterleker 

(hovedrennet for 13/14 åringer) i Alvdal (24-26. februar). 

27.01.06  Hoppskolestart onsdag 1.feb 

Vi satser på at snøen holder i Høvikbakkene og starter hoppskolen onsdag 1. februar kl 

1800. 

18.01.06  Røykenhopprennet utsatt til 12. februar 

Snøen som har falt siste døgn, og den ventende snøen de neste dagene er ikke nok for å få 
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Høvikbakkene hoppklare. På grunn av snømangel er Røykenhopprennet utsatt til 12. 

februar. Justadrennet som var opprinnelig satt opp på den datoen utgår fra terminlisten. 

18.01.06  Renninvitasjoner 

Renninvitasjoner vil fortløpende bli linket opp under respektive renn i terminlista. 

Renninvitasjoner fra Jardar og IL Ivrig er lagt ut. 

15.01.06  Resultatsiden oppdatert 

På resultatsiden prøver vi å legge ut resultater fra alle renn der røykenhoppere har deltatt. I 

helga har Røykenhoppere deltatt i Viktorspretten/Botne, Kirkebyrennet/Lommedalen og 

Førjulsrennet/Ringkollen. Dersom du savner resultater send oss en email. 

12.01.06  Hoppskolen utsatt! 

Mildværet har vært for tøff med snøen i Gjerpenkollen. Det betyr at vi dessverre må utsette 

hoppskolestarten inntil videre. Vi kommer tilbake til ny oppstartdato straks snøforholdene er 

gode nok. 

10.01.06  Invitasjon til RIMI-rennet 

Lørdag 28/1 arrangeres RIMI-rennet på Kongsberg. Invitasjon finner du her. 

09.01.06  Hoppskolestart !! 

Røykenhopp starter opp hoppskolen onsdag 18. januar i Gjerpenkollen. Les mer her. 

09.01.06  Innkalling til Årsmøte 

Røykenhopp avholder årsmøte mandag 6. februar kl 1800 i Høvikbakken. Vanlige 

årsmøtesaker. I forlengelsen av årsmøte arrangerer vi foreldremøte kl 1900. Sett av tiden 

allerede nå! 

05.01.06  Renninnbydelser 

Her finner dere renninnbydelser fra Førjulsrennet på Ringkollen og Weggersens minnecup i 

Vikersund 

04.01.06  Aktivitetsregistrering i Barnas skiklubb/Distansekortet på nett 

Bruk linken til venstre "Aktivitetsregistrering". Les videre påminnelse mottatt fra skikretsen 

2005 

21.12.05  Rennet i Eggedal 7. januar utsatt 

Vi har mottatt følgende melding: 

"Eggedal IL står som arrangør av hopp og kombinertrenn den 7.januar 2006. Av forskjellige 

årsaker kan vi dessverre ikke kjøre arrangementet denne datoen. Vi ser etter alternative 

datoer og kommer tilbake med det når det er klart. 

Vi ønsker alle God Jul og Godt Nyttår." 

20.12.05  Lederens hjørne er oppdatert 

08.12.05  Førjulsrennet er flyttet til 15. januar 

Les meldingen fra Heradsbygda IL her 

25.11.05  Terminliste 

Terminliste for sesongen 2005 2006 er lagt ut. Bruk menyen til venstre. 

21.11.05  Innlevering av utleieski 

De som har leid hoppski/utstyr skal levere dette i Høvikbakken 5. eller 6. desember fra kl. 

1800. Skiene skal 

være "glidet" ved tilbakelevering. 
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 Dugnad i Høvikbakken søndag 20. nov kl 1100 

Hovedoppgave er å sette opp et vant langs den nye småbakken mot klubbhuset. Vi 

oppfordrer deg til å bli med å hjelpe til slik at vi får satt bakkene i stand før vinteren. MØT 

OPP! 

27.10.05  Snøkanoner i Gjerpenkollen - dugnad 

Vi har mottatt følgende fra Stiftelsen Gjerpenkollen hoppanlegg: 

"Lørdag 29.10 kl 10.00 er det dugnad i Gjerpenkollen for å få på plass snøkanonen. Håper 

på godt frammøte!" 

Møt opp dersom du har anledning. 

25.10.05  Innetreninga er i gang! 

Innetreninga er hver onsdag kl 1800 på Nye Frydenlund skole i Åros. Nye hopprekrutter er 

velkommen! Kontakt Jarle på tlf 9921 3090 eller møt opp direkte. 

25.10.05  Høstmøte hopp + diverse info fra kretsen 

Skikretsen inviterer til årets høstmøte hopp på Krøderen kro onsdag 9. nov kl 1800.  Les 

mer her. 

25.10.05  Spesielle bestemmelser etter fagmøtet hopp våren 2005 

Skiforbundet har sendt ut diverse informasjon som du finner her. 

12.10.05  Oppdatert: Dugnad i Høvikbakken lørdag 15/10 kl 1000 

Ta med frokostpakke så starter vi sosialt og rolig.... Eksempler på arbeidsoppgaver er 

Rydding av bakkene, beising, sikring av bakken, generelt vedlikehold, preparering av ski, 

rydde/vaske klubbhus. Det er viktig at alle møter opp slik at vi får satt bakkene skikkelig i 

stand! De som har må ta med egnet redskap for arbeidsoppgavene! Vel møtt! 

13.09.05  Innetreningen starter opp 12. oktober 

Røykenhopps innetrening starter opp onsdag 12. oktober kl 18-19 på Frydenlund skole. 

Trener er Jarle. Møt opp! 

29.09.05  Barmarksamling for jentehoppere 

Skiforbundet inviterer alle jentehoppere til barmarksamling/jentesamling på Hedemarken i 

helgen 21-22 oktober. Les mer. 

13.09.05  Invitasjon til plastrenn i Lille Linderudkollen 2. oktober 

Østre Aker skiklubb inviterer til hopprenn i K-39. Se invitasjon under terminliste 

13.09.05  Info til Buskeruds hoppklubber ang. Vikersund IFs hoppskole og plastrenn  23. - 25. 

sept. 

 

Vi har mottatt følgende fra arrangøren: 

 

32 hoppere er så langt påmeldt til hoppskole og hopprenn på plast i K-15 og K-

25, Vikersund hoppsenter. 

 

I tillegg har undertegnede fått muntelig "forhåndspåmelding" fra 6 - 10 hoppere. 

 

Pr. idag er det påmeldt hoppere fra Oppland, Akershus, Oslo, Telemark, Aust-Agder, men 

bare 1 fra Buskerud ! (utenom Vikersundhoppere). 

 

Vi kan ta imot ca. 50 hoppere til hoppskolen, som har påmeldingsfrist onsdag 14. sept. 

 

VI HÅPER PÅ PÅMELDING FRA FLERE BUSKERUDKLUBBER! 

 

NB! Det er mulig å delta på hoppskolen uten overnatting! Pris pr. hopper uten overnatting og 
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mat har vi satt til: kr. 350,- (inkl. startkontingent til rennet). 

 

Buskerudklubber som ønsker å ha med hoppere på hoppskolen bør sende påmelding i løpet 

av helgen ( 9. - 11.9.). Vi kan komme i den situasjon at vi må si NEI til noen påmeldte selv 

innen påmeldingsfristen (pga. maks ca. 50 hoppere). 

 

NB!  Det er selvsagt også mulig å melde på kun til plastrennet. PÅMELDINGSFRIST tirsdag 

20. september. 

 

Vi regner med ca. 70 deltakere på plastrennet! 

 

Se invitasjon lenger ned på denne siden 

31.08.05  Invitasjon til plastrenn i Tomter 

Se invitasjon under Terminliste. Rennet inngår i Høstcupen på plast. Renn i høstcupen er 

Furukollen/Rælingen 4/9, Granskollen/Tomter 18/9 og Vikersund 25/9 

17.08.05  Påmelding til hoppskole på plast i Vikersund 

Interesserte røykenhoppere bes ta kontakt med Kai innen 2/9. Se invitasjon lenger ned på 

denne siden. 

17.08.05  Innbydelse til Hovedlandsrennet 2006 

17.08.05  Resultater fra RC i Gjerpenkollen lagt ut 

Se resultatsiden 

17.08.05  Kompetanseuka 05 

Vi har mottatt program for kompetanseuka 05 - idrett så flere vil 

23.07.05  Innbydelse til RC plast i Granåsen 

Invitasjon til RC  på plast i Granåsen/Trondheim 28. august er lagt ut på terminlistesiden. 

04.07.05  Innbydelse til Gjerpenkollrennet på plast 

Gjerpenkollrennet på plast arrangeres lørdag 13. og søndag 14. august. Link til fullstendig 

renninnbydelse finner du på terminlistesiden 

21.06.05  Innbydelse til hoppskole på plast i Vikersund 

Vikersund IF innbyr til hoppskole på plast og renn 23.-25. september. Les mer her. 

30.05.05  Lederens hjørne er oppdatert 

25.05.05  Sommersamling for Røykenhopp 

Vi arrangerer sommersamling med plasthopping og grilling i Vikersund lørdag 4. juni kl 

1200. I tillegg blir det premieutdeling for årets klubbmesterskap. Ta med grillmat - vi ordner 

grill! Plasthopping i K-15 og K-25. 

25.05.05  Plasthopping 

Åpningstider for plastbakker er oppdatert. Se under plastbakker i menyen 

25.05.05  Årsmøte 

Referat fra årsmøtet finner du her 

03.05.05  Invitasjon til jentesamling i Arendal 

Alle hoppjenter inviteres til rekruttsamling i Arendal 22 til 26. juni.  Program finner du her. 

Samlingen anbefales! 

03.05.05  Vikersund åpner plastsesongen i K-15 og K-25 2. juni 

Åpningstider i plastbakkene finner du under plastbakker til venstre i menyen 
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21.04.05  Trener 1 kurs (T1) i hopp utsatt til 11. juni - ny påmeldingsfrist 

Det planlagte T1-kurset i hopp i Drammen 30. april, må utsettes til lørdag 11. juni da 

instruktøren fra Skiforbundet som skulle hatt dette kurset, har sluttet i NSF med øyeblikkelig 

virkning. Vi utsetter da kurset til 11. juni og NSF skaffer oss en ny instruktør. Fullstendig 

invitasjon finner du her 

Interesserte fra Røykenhopp melder seg på til Biørn Øyen innen 6. juni. 

11.04.05  Årsmøte i Stiftelsen Gjerpenkollen hoppanlegg 

Vedlagt følger innkalling til årsmøte i Gjerpenkollen hoppanlegg. Interesserte fra 

Røykenhopp oppfordres til å møte opp. 

07.04.05  Vårmøte i skikretsen 

Buskerud skikrets inviterer til vårmøte på Kongsberg torsdag 12/5. Interesserte fra 

Røykenhopp bes kontakte Biørn Øyen innen 5. mai. 

07.04.05  Trener 1 kurs (T1) i hopp 

Buskerud skikrets arrangerer trener 1 kurs i hopp i Drammen lørdag 30. april. Fullstendig 

invitasjon finner du her. Interessert bes kontakte Biørn Øyen senest mandag 11. april. 

29.03.05  Resultater fra hoppskoleavslutning og Klubbmesterskap 

Resultater fra hoppskoleavslutningen i Ringkollen er nå lagt ut. Rennet var også i år tellende 

som vårt klubbmesterskap. Premieutdeling for klubbmesterskapet er planlagt ifm en samling 

i plastbakke til sommeren. 

21.03.05  12 røykenhoppere på avslutningsrennet i Ringkollen (oppdatert) 

Se bilder fra avslutningsrennet i Ringkollen. Vi kommer tilbake til resultater etterhvert. 

20.03.05  Røykenhopp i Planica! 

Fra skiflyvingarrangørens egen hjemmeside (www.planica.info) fant vi dette bildet som viser 

Røykenhopps nye store flagg midt inne i folkemengden! Her er bilde av Rok Benkivic med 

røykenhoppflagget bak (fra www.skispringen.com) 

14.03.05  Resultater fra RC i Hasselbakken (oppdatert) 

Vi har lagt ut resultater fra RC i Hasselbakken på lørdag. Resultatene fra søndagens finale 

hopptreff er også lagt ut. 

12.03.05  Klubbmesterskap og hoppskoleavslutning 

Selv om snømangelen hindret oss i å arrangere hoppskole i Høvikbakken i år, vil Buskerud 

skikrets i samarbeid med Heradsbygda IL arrangere det tradisjonelle 

hoppskoleavslutningsrennet i Ringkollen lørdag 19/3 (se terminlista). Rennet vil telle som 

klubbmesterskap for Røykenhopp. Påmelding til Gunnar (email: roykhopp@start.no) helst i 

løpet av onsdag. 

12.03.05  Innkalling til Årsmøte 

Årsmøte i Røykenhopp avholdes i Høvikbakken onsdag 30/3 kl 1800. Årsmøtet etterfølges 

av foreldremøte kl 1900. Dersom det er bløtt er støvler å anbefale som fottøy. Alle 

medlemmer ønskes vel møtt! 

07.03.05  Resultater fra Solan Gundersen vinterleker 

Solan Gundersens vinterleker er hovedrennet for 12 og 13-åringer og arrangeres hvert år i 

Alvdal. I tillegg til selve konkurransen gir slike arrangement god anledning til å bli kjent med 

jevnaldrende hoppinteresserte fra hele landet. Karsten og Espen deltok i årets renn og fikk 

absolutt godkjente plasseringer i knivskarp konkurranse. Resultater er lagt ut. 

06.03.05  Resultater fra Kirkebyrennet 

Resultater fra Kirkebyrennet i Lommedalen er lagt ut på resultatsiden 
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01.03.05  Ole-Kristian uttatt til COC i Vikersund! 

Norges skiforbund har tatt ut vår egen Ole-Kristian Strøm til å representere Norge under 

kommende helgs kontinentalcup (COC) i Vikersund K-90. Ole-Kristian er tatt ut på nasjonal 

kvote. Kontinentalcupen er spekket med unge og lovende talenter som kommer til å hevde 

seg i verdenstoppen i fremtiden. Den fungerer som en inngangsbillett til World Cup for de 

beste.  Det er klasse både for damer og herrer. Verdenseliten innen den voksende 

kvinnehoppsporten er også på plass med Annette Sagen, Lindsey Van og Line Jahr. For 

rennprogram se vikersund.no 

23.02.05  Innbydelser 

Lommedalens IL innbyr til renn i Kirkebybakkene 05.05 og Tomter IL innbyr til Hoppiaden 

06.03 

20.02.05  Stor deltagelse i Vikersund hoppfestival (oppdatert) 

Omtrent 190 deltagere i Vikersund hoppfestivals første dag. Det ble hoppet i K-500cM, K-15 

og K-25. Søndag fortsetter festivalen med hopprenn i K-45 og K-60 og ytterligere 90 

deltagere er ventet til hoppsenteret. Røykenhopp hadde 8 deltagere lørdag og 1 på søndag. 

Kretsmesterskap i hopp og kombinert for alderen 12 til 15 var innlagt i hoppfestivalen. 

Resultater er lagt ut. Vi har også lagt ut noen bilder fra lørdagen. 

17.02.05  Rapport fra våre gutter i Drammen hoppteam 

Denne ekstreme vinteren, hvor Høvikbakken dessverre er helt ubrukelig, kan det synes som 

om Røykenhopp ligger fullstendig nede, men fullt så ille er det ikke. Aktiviteten kan vel stort 

sett deles inn i tre: De av de yngre utøverne som har eget eller leid utstyr, og som drar på 

egenhånd til andre bakker for å hoppe eller delta i renn, de litt eldre som trener med 

Drammen Hoppteam, samt seniorløperne, som vi kunne se i aksjon på TV under NM på 

Lillehammer nylig. Her følger en liten statusrapport fra mellomgruppen, Drammen 

Hoppteam. Takk til Geir for tekst og bilder! 

14.02.05  Bilder fra NM i Lysgårdsbakkene 

Vi har fått oversendt bilder fra NM-arrangøren Søre Ål. Fikk Ole-Kristian klem av Kongen? 

Se bildene her. 

13.02.05  Resultater fra Breimyrennet 

Fremgangen fortsetter for våre hoppere i Drammen hoppteam. I gårdagens Breimyrrenn slo 

Espen til med en sterk andreplass, og Karsten fulgte opp med femteplass. Resultater lagt ut. 

12.02.05  Meget sterk 4. plass til Ole- Kristian i NM! 

Ole-Kristian slo til med 4. plass under NM i Lysgårdsbakkene på Lillehammer i dag. Ole-

Kristian ble kun slått av norgesmesteren Lars Bystøl, sølvmedaljevinner Bjørn Einar 

Romøren og bronsemedaljevinner Daniel Forfang. Røykenhopps øvrige deltagere fulgte fint 

opp. Arne fikk en 22. plass og Vegard 30.plass. Alle våre tre hoppere inne blant de 30 beste! 

Resultatene er lagt ut.   Link til artikkel i Drammens Tidende 

12.02.05  Resultater fra Holmenrennet 

På tross av dårlig med snø klarte Asker skiklubb å arrangere årets Holmenrenn i 

Kirkebybakkene i Lommedalen. For å sitere speaker: "Asker arrangerer renn i Bærum med 

tilkjørt snø fra Oslo!". Resultater lagt ut. 

10.02.05  Husk påmelding til Vikersund hoppfestival 

Intern frist søndag 12/2. Se terminliste. 

10.02.05  Resultater Ragnar Weggersens minnecup 

Tirsdag ble runde 2 av Ragnar Weggersens minnecup arrangert i Vikersund hoppsenter. 

Omtrent 40 hoppere boltret seg i det eneste skianlegget som har hatt ett stabilt og flott tilbud 

til alle hoppere i hele vinter. I tillegg til rennet var det også hopping i K-40, K-60 og K-90. 

http://www.vikersund.no/
http://www.roykenhopp.com/Renn/2005/innbkirkeby.pdf
http://www.roykenhopp.com/Renn/2005/innbhoppiaden.pdf
http://www.roykenhopp.com/Renn/2005/innbhoppiaden.pdf
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2005/bilderfravikersundhoppfestival.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2005/RappDHT_17feb05.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2005/RappDHT_17feb05.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/2005/bilderfraNM2005.htm
http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050213/SPORT/102130340/1001


Kjempebra at Vikersund-miljøet klarer å tilby velpreparerte bakker til hoppere fra hele 

Østlandet. En stor takk til Vikersund!! Følg linken til Resultater til venstre i menyen. 

09.02.05  Interessert i å kjøpe/selge brukt skiutstyr? 

Har du brukt utstyr du vil selge, eller du er på utkikk etter brukt skiutstyr, bør du følge med 

på markedssiden vår. Bruk linken "Marked" til venstre og sjekk hva som ligger ute for salg. 

Sidene er selvbetjente og du kan selv legge ut og redigere annonsene. 

08.02.05  Endringer for Breimyrrennet 

Vi har mottatt følgende fra Botne SK: "Vi blir dessverre nødt til å droppe K60 til helga og 

heller gjennomføre rennet i K20 og K40. Se vedlagt oppdatert innbydelse. Påmeldingsfristen 

er satt til onsdag." 

08.02.05  Justadrennet avlyst 

Sjåstad og Vestre Lier IL melder at Justadrennet i hopp og kombinert 13. feb. dessverre er 

avlyst grunnet snømangel..... 

07.02.05  Røykenhoppere på samling 

Espen deltok på Heradsbygdas åpne samling i Breimyrsbakken/Botne i helga. Resultater fra 

testrennet i K-40 er lagt ut på resultatsiden. 

04.02.05  Innbydelse til Breimyrrennet 

Vi har mottatt innbydelse fra Botne skiklubb. Innbydelsene blir fortløpende linket opp under 

Terminliste. Botne har snøkanoner i anlegget så her er sannsynligheten for rennavvikling 

større enn normalt for vinteren. 

04.02.05  Tre Røykenhoppere uttatt til senior-NM 

Norges skiforbund har tatt ut alle våre tre seniorhoppere til NM på Lillehammer 12. og 13. 

februar. Ole Kristian og Arne er begge elitehoppere i år, og så godt som direktekvalifisert. I 

tillegg har Vegard hatt en flott sesong med meget gode resultater i seniorklassen. Dette har 

resultert i ledelse i norgescupen sammenlagt i seniorklassen. Vi ønsker alle tre lykke til 

under NM! Les uttakskrivet fra Skiforbundet 

03.02.05  Invitasjon til samling for aldersgruppen 11-15 år i Breimyrsbakken/Botne 

Heradsbygda IL innbyr hoppere fra klubber i Buskerud, Vestfold og Telemark til åpen 

samling i Botne 5. og 6. februar. Samlingen er for aldersgruppen 11 til 15 år og avholdes i 

Breimyrbakkene hos Botne skiklubb. Les hele invitasjonen. 

03.02.05  Holmenrennet flyttet til Kirkebybakkene i Lommedalen 

31.01.05  Snøen uteblir - planlegg sommeren 

Invitasjon til Norsk sommerskiskole i hopp/kombinert 

31.01.05  JR.NM Stor bakke flyttes fra Odnes til Holmenkollen 

31.01.05  RIMI-rennet på Kongsberg avlyst 

30.01.05  To andreplasser til Vegard i helgas Norgescup i Sprova. Artikkel i DT 

29.01.05  9 Røykenhoppere deltok i Vikersundrennet. Mye bra hopping! Resultater lagt ut. 

29.01.05  Jardars jenterenn avlyst grunnet liten påmelding. Link til Jardars hjemmesider 

26.01.05  Røykenhopprennet som skulle vært arrangert 6/2 er dessverre avlyst grunnet 

snømangel 

21.01.05  Jardarrennet og Jenterennet flyttet fra Jardarkollen til Kirkebybakken i Lommedalen 

21.01.05  Vikersund har alle bakkene åpne på lørdag. Se åpningstider her 
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18.01.05  Samlet påmelding til Vikersund hoppfestival 

Se link fra Terminliste for påmeldingsskjema 

17.01.05  Rekruttrenn i Eggedal 22/1 avlyst pga snømangel.... 

16.01.05  Resultater fra NC i Høydalsmo, NC Heddal og Ragnar Weggersens minnecup i 

Vikersund lagt ut 

16,01,05  Invitasjon Vikersund til hoppfestival 

13.01.05  Innbydelse til RIMI-rennet på Kongsberg, se under terminliste 

11.01.05  Vikersund arrangerer Ragnar Weggersens minnecup tirsdager 11/1, 8/2 og 1/3 

11.01.05  Viktorspretten er også avlyst pga av snømangel 

10.01.05  Klasseseier til Vegard i NC i Hurdal i går. Vi gratulerer! Resultater lagt ut. 

10.01.05  Innbydelse til NC på Høydalsmo og i Heddal 

10.01.05  ROV spretten avlyst pga snømangel 

08.01.05  Alle hoppjenter oppfordres til å bli med på Jenterennet 2005! 

Innbydelse finner du under Terminliste. Les om Røykenhopps hoppjenter i Jenterennet 

2004. 

05.01.05  Innbydelse til ROV-spretten, se under Terminliste 

03.01.05  Innbydelse til Viktorspretten 

 GODT NYTT ÅR! 

2004 

27.12.04  Betal medlemskontingenten før nyttår! 

22.12.04  Lederens hjørne er oppdatert 

12.12.04  Sesongstart for de yngste i Ringkollen hoppanlegg 

For resultater følg link/meny til venstre på denne siden. 

10.12.04  Norges Skiforbund, kombinert, inviterer kombinertløpere i alderen 12-15 år på samling 

i Gausdal 28 desember 

10.12.04  Innbydelse til NM jr 2005 

09.12.04  Røykenhopp tildelt 15 000 kr fra Barnas skistipend! 

Pengene skal brukes på utstyr til hoppskolen. 

02.12.04 Status Høvikbakken 

Unnarennet i K-26/36 er rullet to ganger. K-15 er delvis preparert men anses ikke hoppklar.  

K-7 (”nybakken”) trenger sikringsutstyr før den klar for hopping.  Generelt trenger bakkene 

mer snø før de er hoppklare. 

02.12.04 Vi tar sikte på å starte hoppskole over nyttår 

Hoppskolen ligger an til å bli på onsdager. 

02.12.04 Sesongstart for de minste i Ringkollen 12.12 

Påmeldingssystemet er under vedlikehold. Derfor mottas påmelding denne gang pr email til 

roykhopp@start.no senest tirsdag 07.12. Evt spm kontakt Gunnar på 9589 9430. 
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26.11.04 Innlevering av ski onsdag 01.12 kl 1800 

26.11.04 Oppstartmøte Røykenhopprennet onsdag kl 1800 

24.11.04 Romjulssamling for jenter i Vikersund 

18.11.04 Meget viktig: Registrering av all skiaktivitet i Barnas skiklubb/distansekortet på nett. 

Les mer her. 

21.10.04 Innetreningen starter opp!  

20.10.04 Tilbud til de litt viderekomne gjennom Drammen Hoppteam 

15.10.04 Røykenhopp hadde deltager på Norsk hoppskole i Granåsen 

Her er rapport med bilder. 

28.09.04 DUGNAD I HØVIKBAKKEN LØRDAG KL 1000 

28.09.04 Ett par hoppski i premie til Røykenhopp i Høstcupen 2004 

26.09.04 Oppdatert: Marikollen: Ole-Kristian på 16. plass i NM søndag. Vegard på 12. plass i NC 

lørdag. Resultater på www.kollenhopp.no 

26.09.04 Resultater fra hoppskolerenn på plast i Vikersund lagt ut under resultater 

Link til Drammens tidendes reportasje fra Vikersund. 

24.09.04 Se ny artikkel under "lederens hjørne" 

20.09.04 Husk påmelding til plasthopprenn i Vikersund. Påmeldingsfrist tirsdag 21/9. 

20.09.04 Invitasjon til Plastmesterskapet K120 

18.09.04 Resultater fra Høstspretten i Tomter lag ut. Se under Resultater 

13.09.04 Terminliste for hopp- og kombinertrekruttene vintersesongen 2004/2005 lagt ut 

08.09.04 Høstdugnad i Høvikbakken 2. oktober 

Vi får støtte av gravemaskin og skal lage ny hoppskolebakke. Sett av datoen, mer info 

kommer senere. 

05.09.04 Oppdatert: Høstcupen er i gang. Resultater fra Furukollen/Rælingen er lagt ut på 

resultatsiden. Se bilder og rapport fra rennet. 

02.09.04 Invitasjon til treningssamling for hoppjenter 

29.08.04 Høstcupen 2004 

Rælingen Skiklubb (5/9), Tomter Idrettslag (18/9), Vikersund IF (26/9), i samarbeid med 

kretsene, arrangerer i år en høstcup på plast for yngre hoppere. Det vil bli sammenlagt 

premiering til alle som deltar i minst 2 renn. 

Les hele invitasjonen (1,2Mb) her. Alternativt finnes invitasjonen i en lettversjon uten bilder 

(0,1Mb) her. 

23.08.04 Terminliste og åpningstider i plastbakker oppdatert (se under Trening) 

22.08.04 Høstspretten flyttet fra 19/9 til 18/9. Terminlisten er oppdatert. 

17.08.04 Terminliste for plastrenn oppdatert med bl.a. renn i Furukollen/Rælingen 4. 

september. Se terminliste 

17.08.04 Resultater fra RC/NC i Gjerpenkollen lagt ut 
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08.08.04 Oppdatert: Gjerpenkollrennnet på plast trenger funksjonærer. Interessert? Les mer 

29.06.04 Invitasjon til Gjerpenkollrennet plast lagt ut under Terminliste 

21.06.04 Lederens hjørne oppdatert 

21. 06.04 Invitasjon til hoppskole og plasthopprenn i Vikersund 24-26 sept 

Se under under Terminliste. Felles påmelding. 

03.06.04 HUSK! Hoppfesten 12. juni 

Ved liten interesse må vi dessverre avlyse festen. Du må melde tilbake dersom du kommer. 

Trykk her for tilbakemelding 

02.06.04 Gjerpenkollen K-15 er klar for hopping. For åpningstider se oversikten under Trening 

01.06.04 Rælingen skiklubb melder at Furukollen er åpen for plasthopping 

Les mer under Trening eller på www.rsk.no 

28.05.04 Invitasjon til sommerskiskole kombinert i Trondheim 

28.05.04 Invitasjon til plastrenn på Sørlandet 27. juni 

25.05.04 Oppdatering av sommerterminlisten med flere plastrenn/sommerhoppskoler 

(se terminliste). Oppdatering av treningstider i de mest aktuelle plastbakkene (se trening) 

22.05.04 Hoppfest for foreldre på Sætre 12. juni 

22.05.04 Oppdatert: Sommersamlingen i Vikersund 12. juni 

05.05.04 Buskerud skikrets' ting: Alfred og Biørn fortsatt ledere for hhv hopp- og 

kombintertkomiteene - ekstern link 

05.05.04 Åpningstider i plastbakkene finner du under trening. 

Oversikt over plastbakker finner du under Bakker. 

20.04.04 Sommersamling for Røykenhopp i Vikersund 12. juni. Sett av datoen allerede nå! 

15.04.04 Terminlisten er oppdatert med aktuelle plastrenn 

12.04.04 Vi har laget en oversikt over plastbakker med beskrivelse av beliggenhet og link til 

kart. 

Oversikten finner du under Bakker på menyen til venstre 

02.04.04 Oppdatert: Les Ringerikes blads dekning og vår egen reportasje fra  

hoppskoleavslutningen i Ringkollen 

30.03.04 Arne S. på 2.plass i NC finalen i Granåsen. Resultater lagt ut 

28.03.04 Resultater fra klubbmesterskap i Ringkollen 

28.03.04 Resultater fra hoppskoleavslutning i Ringkollen 

25.03.04 Lederens hjørne oppdatert 

24.03.04 Suksess for Røykenhopps hoppskole - over 70 unger deltok! 

22.03.04 Klubbmesterskap og hoppskoleavslutning utsatt og flyttet til Ringkollen 

http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/funksjonaerer%20Gjerpenkollplast.htm
http://www.roykenhopp.com/Renn/oversikt.htm
mailto:alfred.strom@no.findus.nu
http://www.roykenhopp.com/Trening/sommerhoppinggjerpenkollen.htm
http://www.roykenhopp.com/Trening/sommerhoppinggjerpenkollen.htm
http://www.rsk.no/
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/sommerskiskole%20kombinert%202004.htm
http://www.kollenhopp.no/innbydelser/20040627_ODDERSJAA.pdf
http://www.roykenhopp.com/Renn/oversikt.htm
http://www.roykenhopp.com/Trening/trening.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/hoppfest.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/sommersamling04.htm
http://www.laagendalsposten.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040504/SPORT/105050024/-1/Newsrobots
http://home.no.net/roykhopp/Trening/sommerhoppinggjerpenkollen.htm
http://home.no.net/roykhopp/anlegg/anlegg.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/sommersamling04.htm
http://www.roykenhopp.com/anlegg/anlegg.htm
http://www.ringblad.no/sport/article923689.ece
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/hoppskoleavslutningringkollen2004.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/lederhoved.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/suksessforhoppskolen.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/klubbmesterskapoghoppskoleavslutning.htm


21.03.04 Årsmøte holdes i Høvikbakken 22.03.04 kl. 1830. 

Foreldremøte holdes samme dag kl. 1930. 

Det er ikke mulig å kjøre frem til bakken, ta med passende fottøy for å gå over jordet. 

21.03.04 NM senior i Bardu: Vi gratulerer Arne med 29. plass og Ole-Kristian 35. plass! 

Resultater lagt ut på resultatsiden 

19.03.04 Se på bildegalleri for sesongen 2003/2004. 

17.03.04 Dagens hoppskole er AVLYST. Veien over jordet frem til hoppbakken er i fullstendig 

oppløsning. 

17.03.04 Se bilder fra Kjøpstadrennet i Ringkollen lørdag 

15.03.04 Geir har sendt oss en stemningsrapport fra en nokså tåkete Holmenkollsøndag 

14.03.04 OPPDATERT: Resultater fra Kjøpstadrennet hopp og kombinert på Ringkollen 

09.03.04 Resultater fra Kirkebyrennet i Lommedalen lagt ut 

08.03.04 Resultatsiden oppdatert med resultater fra Gjerpenkollrennet, Holmenrennet og 

Hoppiaden 

08.03.04 Ny Røykenhopprekord: Arne med 192 meter under prøvehopping i Vikersund! 

07.03.04 Resultater fra NM junior i Trondheim lagt ut 

04.03.04 Vil du være billettselger i Vikersund? 

03.03.04 Innbydelse til Kjøpstadrennet lagt ut på terminlistesiden 

03.03.04 Viktige datoer å  merke seg 

- Årsmøte holdes i Høvikbakken 22.03.04 kl. 1830. 

- Foreldremøte holdes samme dag kl. 1930. 

- Klubbmesterskap holdes onsdag 24.03.04 kl. 1800. 

29.02.04 Seier og andreplass til Arne Sandseter i NC på Voss i helgen! 

Vegard P. Ellingsen på 7. og 9. plass i jr klassen. Resultater lagt ut. 

29.02.04 Les omtale av Steffen og Joacim fra rennet i Gjerpenkollen i DT 

29.02.04 Invitasjon til hoppskolerenn fra Botne skiklubb lagt ut på terminlistesiden 

23.02.04 Resultater fra Vikersund hoppfestival søndag og NC på Rena lørdag og søndag lagt ut 

på resultatsiden 

23.02.04 Les omtale av Ole og Espen i DT: Støtter seg på læreren 

21.02.04 Resultater fra Vikersund hoppfestival lagt ut 

21.02.04 Bare MÅ ha den: Røykenhoppgenseren. Strikkeoppskrift er lagt ut 

17.02.04 Renninnbydelse fra Gjerpenkollen lagt ut på terminlistesiden 

16.02.04 Les reportasjene fra Røykenhopprennet i pressen 

DT:Agnes er Like tøff som gutta, Espen vant kombinert og Skinnes til topps. 

RHA: Røykenhopp løfter jentene (laster ned hele avisen som pdf - 3,1Mb) 

15.02.04 Over 80 hoppere og nesten 40 kombinertløpere deltok i Røykenhopprennet. 

Resultater er lagt ut på resultatsiden 

http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Linker/Hovedlinker.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/bilder%20fra%20kjopstadrennet.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/stemningsrapportfraholmenkollen2004.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/bilettselgerevikersund.htm
http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040229/SPORT/102290040
http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040223/SPORT/102230229
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/oppskriftgenser.htm
http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040216/SPORT/102160304
http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040216/SPORT/102160309
http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040216/SPORT/102160310
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/RHA%20ikke%20tilgjengelig%20elektronisk.htm


13.02.04 Husk dugnad for klargjøring av bakkene lørdag kl 1500 

13.02.04 Oppdatert: Deltagerliste for Røykenhopprennet (300Kb) 

12.02.04 Internt påmeldingsskjema for Vikersund Hoppfestival lagt ut under terminlisten. NB 

kort påmeldingsfrist 

11.02.04 Samling for hoppjenter under Vikersund Hoppfestival. (Ekstern link) 

08.02.04 Resultater fra RIMI-rennet på Kongsberg lagt ut 

06.02.04 Innbydelse til Vikersund hoppfestival 

05.02.04 "Lederens hjørne" er oppdatert 

05.02.04 For å forberede til Røykenhopprennet innkalles til dugnad i Høvikbakken lørdag kl 

1200. 

Oppgaver er bl a bakkepreparering, sporsetting av de store bakkene og reparasjon av do 

02.02.04 Røyken jenter deltok i Jenterennet Jardarkollen. Resultater er lagt ut på resultatsiden 

01.02.04 Resultater fra NM stor bakke i Holmenkollen 

Arne Sandsether beste Røykenhopper med 31. plass. Videre plasseringer Ole-Kr 43 og 

Vegard 77. Les hyggelig hilsen fra Ole-Kristian 

01.02.04 Oppdatert: Røykenhopp stilte med hele 17 hoppere til start i Justadrennet. 

Resultater er lagt ut på resultatsiden. Les omtale av Røykenhopps debutanter i DTs dekning 

av Justadrennet 

28.01.04 Oversikt over aktuelle hoppbakker i distriktet m/ åpningstider og kontaktinformasjon 

28.01.04 Til alle jenter i Røykenhopp - husk jenterennet i Jardarkollen søndag 01.02. 

Info om påmelding 

27.01.04 Innbydelse til Røykenhopprennet i Høvikbakken 15/2 

26.01.04 Innbydelse til Justadrennet 

26.01.04 Oppdatert: Tre Røykenhoppere uttatt til NM stor bakke i Holmenkollen 1/2. 

Vi stiller med egen heiagjeng! 

25.01.04 Resultater fra Vikersundrennet lagt ut 

22.01.04 Resultater fra Tomterrennet 17/1 

22.01.04 Dugnad i Høvikbakken mandag 26/1 kl 1900 

19.01.04 Resultater fra Mokollrennet i Eggedal 

18.01.04 Sterke resultater fra Røykenhoppere under Norges Cup i Vegårdshei i helga 

17.01.04 Resultater fra ROV-spretten i Rollag og Veggli er lagt ut på resultatsiden 

Les også en liten stemningsrapport fra Gaarderbakken med bilder. 

16.01.04 Holmenbakken i Asker er hoppklar og åpen for trening fra i morgen lørdag kl 12-15. 

Bakkestørrelser er K-8, K-12, K-30 og K-43. For nærmere opplysninger henvises til Asker 

skiklubbs nettsider (se linker) 

15.01.04 Meget populær hoppskolestart! 

Over 50 unger møtte opp i Høvikbakken til årets første hoppskolekveld 

http://www.roykenhopp.com/Renn/paamelding/deltagerlisteroykenhopprennet.pdf
http://www.skiforbundet.no/files/%7b7B2B66F0-7310-495C-B8A1-AFDA6133113D%7d.doc
http://www.roykenhopp.com/Renn/2004/Innbydelse%20til%20Vikersund%20Hoppfestival%202004.pdf
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/lederhoved.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/jenterennetjardar2004.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/2004/NMstorbakke.HTML
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/hilsenfraolekr.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/fra%20justadrennet%202004.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20040201/SPORT/102010271/1001
http://www.roykenhopp.com/Trening/beakkeoversikt2004.htm
http://www.roykenhopp.com/Renn/2004/interninfojenterennet.htm
http://www.roykenhopp.com/Renn/2004/innbydelseroykenhopprennnet2004.htm
http://www.roykenhopp.com/Renn/2004/innbjustadrennet.pdf
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/turtilnmkollen.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/2004/tomter040117.HTML
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/dugnad270104.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/ncvegaardshei010118.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/fra%20rovspretten%202004.htm
http://www.roykenhopp.com/Linker/Hovedlinker.htm
http://www.roykenhopp.com/Forskjellig/suksessforhoppskolen.htm


14.01.04 Husk HOPPSKOLESTART i Høvikbakken i dag kl 1800 

11.01.04 Resultater fra Ringkollen 10.01.04 

09.01.04 Invitasjon til Jardarrennet og Jenterennet lagt ut på terminlistesiden 

08.01.04 Lær å preparere skia og få skikkelig god glid! 

Smørekurs arrangeres i Høvikbakken mandag 12.01 kl 1830. 

07.01.04 Hoppskolestart er onsdag 14.01 kl 18 i Høvikbakken 

Nye og gamle hopprekrutter er velkommen! 

07.01.04 Dugnad i Høvikbakken torsdag 08.01 kl 1800 

Preparering og klargjøring av bakkene. Det er brøytet vei frem til bakkene. 

05.01.04 Innbydelse til Vikersundrennet og ROV-spretten 

05.01.04 Soknedalsrennet som skulle vært arrangert 10.01 er dessverre avlyst grunnet lite snø. 

Som erstatning vil det bli arrangert et hoppskolerenn i Ringkollen. 

05.01.04 Gode prestasjoner av Røykenhoppere i NC i Heddal 

Resultater fra lørdag og søndag er lagt ut. 

04.01.04 Det snør - det snør, og det er også lovende værvarsel mtp mer snø i kommende uke 

Kanskje får vi nok til å åpne i Høvikbakkene. I mellomtiden er det mulig å finne trøst i 

Vikersund. Snølegging av Gjerpenkollen K-35 var godt i gang sist fredag og kan i skrivende 

stund være ferdig. Såfremt man fortsatt får låne snøkanonene er planen å snølegge 

Gjerpenkollen K-15. 

02.01.04 Romjulrennet er avlyst 

Rennet som etter utsettelsen skulle vært arrangert i Ringkollen 04.01.04 er dessverre avlyst 

pga snømangel. 

2003 

31.12.03 Vikersund hoppsenter er åpent for trening 

Åpningstider finner du på Vikersunds egne nettsider. 

28.12.03 Resultater fra kretsmesterskapet jr/sr K-90 i Vikersund 

Vi gratulerer Vegard med andreplass! 

15.12.03 OPPDATERT: Ny dato 04.01.04 

Invitasjon til Romjulsrennet 2003. Medlemmer av Røykenhopp kan melde seg på 

Romjulsrennet her 

12.12.03 Ny rubrikk på hjemmesiden: "Lederens hjørne" 

Bruk linken til venstre på denne siden. 

08.12.03 Meget gode resultater i Vikersund søndag 

Ole-Kristian Strøm med 5. plass og Arne Sandseter 16. i senior/eliteklassen og Vegard P 

Ellingsen med 11. i juniorklassen. Resultater  

07.12.03 Resultater fra mønstringsrenn Vikersund 6/12 

God innsats av Røykenhopperne i sesongpremieren. 

24.11.03 Terminliste oppdatert 

18.11.03 Mye flott utstyr til Røykenhopp 

http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.vikersund.no/download.asp?DAFID=4&DAAID=3
http://www.roykenhopp.com/Renn/2004/Innbydelserovspretten170104.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/div2004/Soknedalsrennetavlsyt.doc
http://met.no/buskerud/drammen.html?steder
http://www.hil.nu/
http://www.vikersund.no/
http://www.roykenhopp.com/Resultater/resultater.htm
http://www.roykenhopp.com/Renn/2004/flyttingavromjulsrennet.htm
http://www.roykenhopp.com/Renn/paamelding/paameldingringkollen.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/2004/Vikersund7_12_03.htm
http://www.roykenhopp.com/Resultater/2004/Vikersund6_12_03.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/Div2003/nyttutstyr.htm


18.11.03 Nyheter fra skikretsens høstmøte 

06.09.03 Innetrening starter 15. oktober. Link til Trening 

28.09.03 Plasthopprenn i Vikersund 

27.09.03 Flott dugnadsinnsats i Høvikbakkene. Les mer. 

03.09.03 Lagt ut noen bilder fra sommerhopping i Gjerpenkollen 

Vi oppfordrer alle som ønsker å dele bilder med andre om å send bildene til oss! 

22.08.03 Innbydelse til hoppskole på plast og åpningsrenn i Vikersund 

08.08.03 (Kollenhopp:) Ole-Kristian passerte drømmegrensen 

Vårt fremste forbilde med flotte testresultater. Les  artikkel hentet fra Kollenhopp sine sider. 

23.07.03 Vi ønsker å etablere emailliste slik at vi når flest mulig av medlemmene på en enkel 

måte 

Vennligst gå hit og registrer din emaildresse. Adresselisten kan også finnes fra menyen til 

venstre under Kontakter. 

01.07.03 Røykenhopp lanserer internettsider. Les mer her 

20.06.03 (Drammens Tidende:) Supergave til moderklubben - Røykenhopp får 12 nye hoppski. 

Se artikkel fra DT  

01.02.03 (H)opptur for unge røykenhoppere 

Reportasje i Drammens tidende fra hopprenn i Eggedal. 

 

 

----- Slutt ----- 

http://www.roykenhopp.com/Nyheter/Div2003/hostmotet_kongsberg.htm
http://www.roykenhopp.com/Trening/sommerhoppinggjerpenkollen.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/Div2003/vikersundplast.htm
http://www.roykenhopp.com/anlegg/dugnad2003.htm
http://www.roykenhopp.com/Trening/sommerhoppinggjerpenkollen.htm
http://vikersund.no/arrangement/hoppskole.asp
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http://www.roykenhopp.com/Utvalg/tlf_foleldre.htm
http://www.roykenhopp.com/Utvalg/kontakter.htm
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http://www.roykenhopp.com/Nyheter/Div2003/Supergave%20til%20moderklubben.htm
http://www.roykenhopp.com/Nyheter/Div2003/hopptur.htm

