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Program Spikkestaddagen10.juni 2017 
Vi holder til i og ved Aktivitetshuset Gamleskolen  

i tiden Kl.12.00-16.00 
Velkommen 
Kl 12.00-12.30 Innmarsj og konsert med Røyken Brass. 
Kl 13.00-13.30 Røyken kulturskole med teateroppvisning. 
Kl 14.00-14.20 Underholdning lokal artist 
Kl 14.45-15.30 Spuvi 50 år i år og holder vektløfter oppvisning. 
 
Kveldsarrangement 
Kl 19.00 Dørene åpner. Sitteplasser og snacks på bordene. DJ sørger for 

sommerstemning 
Kl 21.00 Death By Unga Bunga, et av Norges aller mest underholdende 

livband. 

Se mer info i innstikket i SpikkestadPosten. 
 

14.juni i fjor var været på Spikkestadfolkets side og det tok de vel vare på. 
Rundt Aktivitetshuset Gamleskolen var det et yrende liv. De feiret 
Spikkestad-Dagen. Foreninger og lag fra hele kommunen og bedrifter 
innen ulike bransjer viste seg fram for det tallrike publikummet. Vi håper 
vi får se dere igjen i år og vi håper naturligvis at dere som ikke var med i 
fjor kommer i år. 
 

Hesteridning, ballongklovn, ansiktstmalere, hoppeslott, rodeomaskin 

Alle aktiviteter på dagtid er gratis. 
 

mailto:kjel@online.no
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Lederen har ordet 
Spikkestad Vel er i full gang 
med å planlegge Spikkestad 
Dagen  
Som i år arrangeres på 
Lørdag 10. Juni kl 12.00-
16.00.  
Se forøvrig program i denne 
utgaven. 
Spikkestad Vel har også i år 
gleden av og opplyse om at 
vi i år får til en konsert/festival  i samarbeid med 
Røyken Kulturforum. I regi av Spikkestad Forum, 
hvis hensikt er å arrangere kulturelle innslag på 
Spikkestad. 
Se for øvrig program for arrangement både på dag 
og kveld i denne utgaven av SpikkestadPosten 
Spikkestad Vel har hatt årsmøte, med valg etc. Og 
det er tilkommet ny kasserer Kari Bjerkmann og et 
nytt styremedlem  Jan Wiggo Pedersen, vi ønsker de 
velkommen inn i styret.. 
Byggingen av  kirke/kultur arena er godt i gang. 
Spikkestad Torg er delvis ferdig og ser ut til å bli en 
fin arena. 
I denne utgaven av SpikkestadPosten ligger 
bankgiro for velavgiften, vi er pr i dag ca. 640 
registrert medlemmer. Så vi har de siste årene hatt 
en bra økning av medlemmer, noe vi er veldig glade 
for.  
Det betyr at Spikkestads befolkning setter pris på 
hva vi gjør i nærområdet. Men jeg vil nok en gang 
oppfordre alle som ikke er medlem av Spikkestad 
Vel å melde seg inn, kontingenten er kun kr 100.- og 
kan innbetales på konto nr 5082 05 84616. Jo flere 
medlemmer som tegner seg jo mer kan Spikkestad 
vel gjøre for nærområdet. 

Vennlig hilsen  

Svein Ivar Hansen 
Leder av Spikkestad Vel 
 
Nytt styre 
Etter årsmøtet 9. mars ser velstyret slik ut: 
Leder: Svein Ivar Hansen 
Nestleder: Nina Marheim Sørsdal 
Sekretær: Kjell Jørgensen 
Kasserer:  Kari Bjerkmann 
Styremedlem:  Elin Erlandsen 
Styremedlem:  Jan Wiggo Pedersen 
Styremedlem: Gunnar Andersen 
Varamedlem: Trond Ølstad 
Varamedlem:  Finn Mathisen 
Revisor:  Knut Blikra 
Revisor:  Bjarne Kjos 
 
Valgkomite:  Maaikel Reiber, Eva Stenseth og 
Randi Steiro 
 
 

SPUVI  
Historikk 
Spuvi ble stiftet av Iver Hole i mai 
1967, og han var klubbens leder i 25 
år - frem til 1992.  Hole hadde skaffet 
seg styrketreningsutstyr privat på 
midten av 60-tallet, og tankene om en 
klubb oppsto på gutteværelse hjemme i Bølstadveien på 
Spikkestad, da andre ungdommer besøkte ham for å trene.  

I 1967 ble klubben Spikkestad Ungdomsskoles 
Vektinstitutt stiftet og treningsvirksomheten flyttet til 
kjelleren på Spikkestad ungdomsskole. I de første årene 
var tilstrømningen til klubben stor, og Edmund Dolata var 
trener og inspirator.  Spikkestad ungdomsskole ble 
hovedbase for rekruttering. Med diverse gymtimer og 
valgfritimer lagt til vektrommet, ble det naturlig for 
mange å begynne å trene etter skoletid.  

Spuvi skaffet inntekter gjennom hele 70-tallet  bl.a. ved å 
arrangerte diskotekaftener sammen med skolens elevråd. 
Landets beste aktører innen pop, visesang og jazz 
opptrådte på de godt  besøkte arrangementene. Rekord var 
700 betalende gjester da  Prudence med Åge 
Aleksandersen og Terje Tyssland besøkte Spikkestad. 

Fra midten av 70-tallet begynte Spuvi å arrangere 
mesterskap i styrkeløft, og flere av klubbens medlemmer 
ble norske mestere.  I løpet av klubbens første 25 år, 
arrangerte Spuvi bl.a. kretsmesterskap, regionmesterskap 
og Norgesmesterskap for junior, senior, old-boys, veteran, 
kvinner og lag (ungdom og junior). I tillegg ble det 
arrangert nordisk mesterskap for junior og 
seniorlandskamp mot Sverige. Røyken kommune støttet 
de store arrangementene med banketter og premier – og 
det ble også mobilisert støtte fra det lokale næringsliv. 
Klubben har flere NM gull for lag i ungdomsklassen og 
medaljer i lagfinalen SL åpen klasse. 

Den aktive klubben fikk snart for liten plass i kjelleren på 
Spikkestad ungdomsskole, og etter stor dugnadsånd og 
flere års målrettet sparing, kunne klubben i 1992 flytte inn 
i nye flotte lokaler i Spikkestad Grendehus – som eies og 
driftes av Spuvi og IL R.O.S.  

Nils-Petter Knudsen var klubbens formann i 20 år fra 
1995, og dagens leder er Kjell Bakken. Mange av SPUVIs 
medlemmer har preget styrkeløftsporten i Norge – både 
idrettslig og administrativt – på kretsplan, på regionsplan, 
på forbundsplan og internasjonalt. Klubben har 5 ganger 
vært kåret til ÅRETS KLUBB. Dagens beste løfter er Per 
Marius Hole som bl.a. er nordisk juniormester i styrkeløft 
og har bronsemedaljer fra jr. VM og senior EM i 
benkpress. Klubblokalene er nylig pusset opp, 
utstyrsparken utvidet og modernisert, og stadig flere 
ungdommer trener i SPUVI. 

Idrettslagets formål 
SPUVI skal være en åpen og demokratisk organisasjon 
der formålet er å være et kraftsenter for utvikling av 
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styrkeløftidretten både på bredde- og konkurransenivå. 
Spuvi skal dessuten være en positiv folkehelseaktør i 
nærmiljøet ved å tilby styrke- og utholdenhetstrening 
innenfor rammen av et lavterskel treningsstudio. 

Alt arbeid i klubbens regi skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd.  

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende 
personlige medlemmer. 

Visjon  
Spuvi skal være nærmiljøets førstevalg for organisert 
satsning på styrkeløft og for helsebringende, lavterskel 
styrke- og utholdenhetstrening.  

Visjonen sammenfattes i slagordet: SPUVI – et trygt å 
være, et hyggelig sted å trene! 

Verdigrunnlag 
Spuvi har valgt å gjøre Norges Idrettsforbunds 
verdigrunnlag til sitt eget. Det betyr at alle aktiviteter i 
klubbens regi skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet.  I tillegg har SPUVI valgt å 
ha ”rent idrettslag” som en del av sitt verdigrunnlaget  

Verdigrunnlaget betyr bl.a. følgende for medlemmer og 
nærmiljø: 

• Trening skal tilrettelegges individuelt og ta 
hensyn til den enkeltes alder, kjønn, 
helsesituasjon, ønsker og ambisjoner. 
Lystbetonte opplegg  skal skape varig idretts- og 
treningsglede. 

• Klubben skal fortsette å bygge gode fellesskap 
bl.a. gjennom satsing på egen ungdomsgruppe og 
utstrakt dugnadsånd. 

• Ved å tilrettelegge for medlemmenes varige 
treningsvaner, skal klubben bidra til bedret helse 
for så vel mosjonister som konkurranseutøvere. 

• Ærlighet verdsettes i alle klubbens aktiviteter, 
og kommer særlig til syne gjennom et aktivt 
antidoping arbeid (”rent idrettslag”) 

Rent Idrettslag 
SPUVI er medlem av Rent Idrettslag og har en klar 
antidopingpolicy. 

Alle SPUVIs medlemmer er automatisk medlem av 
Norges Idrettsforbund og underlagt Idrettsforbundets 
dopingreglement. 

SPUVI oppfordrer alle sine medlemmer til å gjennomføre 
opplæringsprogrammet Ren Utøver, som gir deg 
opplæring i dine rettigheter og plikter ved en 
dopingkontroll. 

For mer informasjon, besøk Rent Idrettslags hjemmeside. 

Røyken Brass 
50 år er gått siden Røyken Brass ble stiftet 12.januar 1967 
på et årsmøte på Høyenhall. Korpset ble stiftet med 
navnet Røyken Musikkorps, og det første styret besto av: 
Formann Roar Skryset, Nestformann Bjørn Heien. 
Styremedlem Odd Hovelsrud, Harald Ølstad og Arnulf 
Solberg. 20 musikanter var med når korpset ble stiftet, og 
kontingenten var den gang satt til 3,- kr pr øvelse. 

Vi vil rette en stor takk til de som i 1967 tok initiativ til å 
starte et amatørkorps i Røyken.  

Historien er lang og dirigentene har fra starten vært Marit 
Melby, Ragnar Gjelsnes, Hans Jørgen Gomperud, Reidar 
Ove Johansen, Trygve Svendsen, Magnar Osland, Heidi 
Løken, Bente Lohne, Asbjørn Øen og i dag Linda Rømo. 
Vi er heldig å ha noen av de tidligere dirigenter med oss 
på konserten i dag.  

Korpset het Røyken Musikkorps når det ble stiftet. På 80-
tallet ble det endret til Brass-85. Tidlig på 90-tallet tok det 
navnet tilbake til Røyken Musikkorps før det i februar 
2011 ble endret til det navnet vi har i dag, Røyken Brass. 

Vi er en sosial gjeng på 25 voksne personer og ønsker 
alltid nye musikanter velkommen til å spille hos oss. Vi 
liker å prøve oss på konsertstykker orginalskrevet for 
brass, men spiller også populærmusikk og selvsagt 
marsjer.  

Bygda vet hvem Røyken Brass er og vi er stolte av oss 
selv. Hvert år stiller vi opp og spiller på 17.mai i tre tog, 
Midtbygda, Spikkestad og Hyggen. I tillegg spiller vi på 
Røykenmila og gir arrangementet musikk. Vi deltar på 
lokale arrangementer og har fast julekonsert hvert år i 
Røyken kirke med kor. I fjor arrangerte vi Hernestangen 
korpsfestival for første gang, hvor korps fra blant annet 
Hurumhalvøya stilte opp. Dette ble en stor suksess, og vi 
arrangerer også denne korpsfestivalen 11.juni i år.  

Et korps drives ikke av seg selv men krever arbeid og 
innsats og ikke minst spillende musikanter. Vi vet at det 
finnes habile musikere i Røyken som har lagt instrumentet 
på hylla. Vi trenger flere som kan spille, så det er bare å ta 
kontakt med oss. 

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle som har vært med å 
støtte oss i vårt arbeid gjennom årene. Ikke minst 
økonomisk gjennom grasrotandelen. Vi vil spesielt si takk 
til Røykenmila, Spikkestad Vel og Røyken kommune for 
tilskudd i vårt jubileumsår. Vi setter stor pris på alle og 
gleder oss videre med Røyken Brass og nye år. 

Aktiviteter resterende år: 
10.juni, vi stiller opp hos dere på Spikkestad dagene. 
11.juni, Røyken Brass arrangerer Hernestangen 
korpsfestival. Dette er et meget hyggelig arrangement 
hvor korps fra Hurumhalvøya blir invitert. Vi oppfordrer 
folk til å ta med seg stol og familie og komme å høre på 
musikk ute i de flotte omgivelser 
3.september, spiller vi på Røykenmila 
22. oktober eller 29.oktober har vi satt av til høstkonsert. 
Sted ikke bestemt ennå. En fortsettelse av 50 års 
markeringen men i langt mindre skala enn den konserten 
vi hadde nå 2.april. 
Dato for julekonsert i Røyken kirke er ikke fastsatt ennå. 
 
Vel blåst 
hilsen Styret 

http://www.renutover.no/
http://www.rentidrettslag.no/
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Vi gratulerer Shahin Zargar med 
Frivillighetsprisen for 2016. 
Spikkestad Vel innmeldte Shahin 
Zargar til Røyken kommune som 
kandidat til Frivillighetsprisen for 
2016 og er glade for at juryen tok 
dette til følge. 

I en tilstelning i Sekkefabrikken 
15. mars ble Shahin tildelt Frivillighetsprisen av 
varaordfører Roar Skryseth. 

Shahin driver 3 virksomheter i tilknyttete lokaler i 
Kiwibygget på Spikkestad. Pizza, Kebab, is, tipping 
og lotto som kioskvirksomhet, kafe som den andre 
virksomheten og Avinas Brasserie & Catering som 
den nyeste satsningen i det nye lokalet nærmest 
togstasjonen.  

I dette lokalet serveres middagsretter. Shahin har 
søkt kommunen om skjenkebevilling som han regner 
med å få med det første, og i dette lokalet med 
storskjerm ønsker han etter hvert å vise 
fotballkamper. Shahin håper også det kan bli mulig 
med uteservering i sommerhalvåret. 

Alt dette bidrar til trivsel rundt det nye torget på 
Spikkestad som etter hvert vil bli mye besøkt og 
spesielt når det nye Kulturkirkebygget står ferdig 
ved årsskiftet. 

I juryens begrunnelse for Frivillighetsprisen heter 
det bl.a.: Shahin Zargar har benyttet sin virksomhet 
til sosiale møteplasser både for seniorer og ungdom.  
Dette er mulig fordi Zargar er så imøtekommende, 
positiv og sosial. Sosiale møteplasser andre steder i 
bygda nyter også godt av Zargars hjerterom og 
frivillige innsats. I siste halvdel av 2016 har han 
levert ca. 500 gratismiddager til frivilligdrevende 
arrangementer på Høyenhall. Juryen mener han 
med sin væremåte og innsats gjør Røyken til et mer 
levende og bedre sted å bo. 

GAN 
 
Mange nye innbyggere 
Vi har fått og får mange nye innbyggere i 
kommunen og  en hel del av disse blir bosatt i vårt 
område. For å bidra til en så myk og naturlig 
tilpasning som mulig, er det mange frivillige som 
deltar på så kalt "norsksnakking" på 
voksenopplæringen på ungdomsskolen og  i 
biblioteket på Slemmestad. I Aktivitetshuset 
Gamleskolen er det blitt arrangert to multikulturelle 
treff  i mars og april. Det neste treffet blir lørdag 
27.mai kl.13-16. Flyktninger og lokalt frivillige 
serverer ulike bakverk og annet godt sammen med 
kaffe, te og saft. Barna får tegneutstyr og alle har 
noen hyggelige timer i fellesskap. 
Alle inviteres og alt er gratis! 

Kjell 
 
 
 

Spikkestad-søndagen 11. juni kl. 12.00: 
SOMMERGUDSTJENESTE OG FEST PÅ 

SPIKKESTAD TORG 
Sommerfest med små og store, gamle og nye 
landsmenn - en forsmak på fellesskapet som 
blir i Spikkestad kirke- og kultursenter. 
Avslutning for barnearbeidet. Band, sang 
og musikk - og varme griller etterpå. Ta med 
noe til grillen og gjerne noe å sitte på. 
Arr: Kirken i Røyken. 
 
Til utleie 

 
 

 
Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du kontakte 

Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller på 
e-post svivhans@online.no 

 
Medlemskapet i Spikkestad Vel koster kr 100,- per år 

og gjelder for hele husstanden.  
Kontonummer 5082 05 84616 

Adresse: Postboks 12, 3431 Spikkestad 
Velkommen som medlem 
http://spikkestadvel.no 

facebook.com/spikkestadvel 
 

Åpne styremøter som regel første tirsdag i 
måneden i Aktivitetshuset Gamleskolen  

kl. 19.00 
VELKOMMEN! 

mailto:svivhans@online.no
http://spikkestadvel.no/
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