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Program Spikkestaddagen 2.juni 2012 
 

Vi holder til i og ved Aktivitetshuset Gamleskolen i tiden Kl.12.00-16.00 
 

12.00- 12.20    Innmarsj med Røyken Brassband og Røyken Skoles 
Musikkorps RSM 

12.20- 12.30    Velkommen 
12.30- 13.00    Røyken  NTN Taekwon-Do Klubb 
13.00 -13.30    Vidar`s Music spiller 

                       13.30 -14.00    Kirken synger for oss  
14.00- 16.00    Vidar`s Music spiller 

 

  
 

4.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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spikkestaddagen 
Lørdag 2.juni 2012 

 

Til firmaer og organisasjoner: 
Har dere ikke allerede meldt dere på, så ta kontakt med Svein Ivar. 

svivhans@online.no eller mobil nr 474 63 024 

mailto:kjel@online.no
mailto:svivhans@online.no


Spikkestad-Posten Nr 2 2012 
 

 

Formannen har ordet  
Våren er i anmarsj og vi har 
allerede følt på sommeren med 
høye temperaturer  . 
Spikkestad Vel har gjennomført 
flere møter  og det har også 
vært årsmøte . 
Det var smått med oppmøte av 
medlemmer , men nytt styre ble 
i hvert fall valgt , nå er det ikke store endringen , 
det kom ikke inn noen nye så det ble bare 
endringer i sammensetningen , se egen sak. 
Spikkestad Dagen står for dør som neste store 
prosjekt , programmet står i denne utgaven. 
Vi får god underholdning, lag og foreninger 
stiller opp og masse aktiviteter for barna. 
Av ting ellers på Spikkestad har det vært avholdt 
møte, både når det gjelder riksvei 23, og 
flyttingen av Spikkestad togstasjon. 
Jeg minner igjen om medlemskap i Spikkestad 
vel, jo flere medlemmer jo bedre rustet er vi til å 
arrangere aktiviteter i nærmiljøet. 
Det er kommet mange nye innflyttere til 
Spikkestad, og vi benytter anledningen til å 
ønske dem velkomne til Spikkestad. 
Samtidig håper vi at mange av dere ønsker å 
melde dere inn i Spikkestad Vel. 
Jeg oppfordre igjen alle beboere på Spikkestad 
til å melde seg inn i vellet. 
Vi ønsker å være en aktiv velforening og 
sammen kan vi bidra til et godt nærmiljø. 

Ha en riktig god sommer  
Hilsen Formann i Spikkestad Vel 
Svein Ivar Hansen 

Styret: 
Leder: Svein Ivar Hansen 
Nestleder: Trond Ølstad 
Sekretær: Kjell Jørgensen 
Kasserer: Randi Steiro 
Styremedlem: Elin Erlandsen 
Styremedlem: Finn Mathisen 
Styremedlem: Gunnar Andersen 
Varamedlem: Eva Stenseh 
Varamedlem: Maaikel Reiber 
Revisorer: Knut Blikra, Bjarne Kjos 
Valgkomite: Steinar Sagvik, Molla 

Randen, Berit Myrvang 

Røyken skoles musikkorps 
trenger nye musikanter. 

 
Foreldre på Spikkestad meld inn deres 

Barn i Musikken. 
Røyken Skoles Musikkorps har øvelser 
på Spikkestad barneskole . Det er øvelse 

på Tirsdager og Onsdager. 

Ta kontakt med Epen Blom . 
espen.blom@gmail.com 

Eller besøk dem  på deres stand på årets 
Spikkestad Dag. 

RV23 

 
 

Endelig kommer gjennomføringen av riksvei 23 
Dagslet mot Drammen , som dere ser av tegningen er 
det et formidabelt arbeid som skal i gang. 
Man har som mål for prosjektet å legge ut en ny 
reguleringsplan til offentlig ettersyn i Januar 2013 . 
Viss det da ikke kommer opp nye innspill etc , kan 
byggingen starte i 2015 . 
Byggetiden er beregnet til å ta 3 år , kostnadsberegnet 
til 1,5 mrd kroner , det er også tenkt 
bompengfinansiering. 

.  

mailto:espen.blom@gmail.com
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Styrkeløftklubben SPUVI  
har passert 40 år. 
v/ Nils-Petter Knudsen 

Styrkeløftklubben SPUVI (Spikkestad Ungdommens 
Vektidrettslag) på Spikkestad er den første klubben 
som meldte seg inn i Norges 
Styrkeløftforbund når forbundet 
ble stiftet 7.januar 1974, men i 
virkeligheten startet Iver Hole 
klubben allerede i 1967. 
Spuvi`s medlemskap ble 
registrert 10. januar, altså bare 3 dager etter at 
forbundet ble stiftet og organisert slik forbundet er 
organisert i dag. 
Klubbens formann gjennom de 25 første årene var 
Iver Hole, 1967-1992. Deretter overtok Morten 
Novum som formann i 3 år, 1992-1995. Siden januar 
1995 har Nils-Petter Knudsen vært klubbens formann.  
Klubbben ledes av et styre bestående av formann 
Nils-Petter Knudsen, nestformann Kjell Bakken, 
styremedlemmene Ida Mari Torgersen, Gina Øyahals 
og Rune Hagevik, samt varamedlemmene Nils 
Gundersen og Per Marius Hole.  
Spuvi har i dag 325 medlemmer med en overvekt av 
medlemmer under 19 år. Likeledes utgjør jentene ca. 
25% av den totale medlemsmassen. Styrketrening er 
sunt for begge kjønn i alle aldre. 
Vi har medlemmer fra 10 år og opp til 80 år. Alle 
trener opp til flere ganger i uken. 
Ved å ha et tilbud som inkluderer alle aldersgrupper 
og begge kjønn, oppnår vi et svært godt samhold, 
hvilket igjen gir oss et godt miljø. Viktig at alle trives. 
Vi ønsker alle Spikkestads beboere velkommen til 
hilse på oss og få litt innføring i styrketrening 
generelt og styrkeløft spesielt. Ta kontakt med 
formannen.  
Helt siden stiftelsen av forbundet har det alltid vært 
representanter fra Spuvi i forbundets ledelse på et 
eller flere nivåer. 
Bl.a. var klubbens formann, Nils-Petter Knudsen med 
i forbundsstyret i 20 år, hvorav 15 år som president.  
Morten Novum ble valgt som forbundets president 
ved siste år generalforsamling. Begge to har også den 
høyeste internasjonale dommergraden og har 
representer både klubben og forbundet i alle 5 
verdensdeler.  
Klubbens formann er også leder av styrkeløftregionen 
på 3. året og medlem av valgkomiteen i idrettsrådet i 
kommunen, 
Vi har som mål å være representert i de fora hvor vi 
er med, dette for både å være med å påvirke der 
beslutningene tas og være en klubb som tar ansvar for 
videre utvikling og fremgang. 
Styrkeløft er vår idrett og styrketrening generelt vår 
virksomhet. Vi har for tiden ca. 20 aktive utøvere som 
alle hevder seg svært bra både nasjonalt og 
internasjonalt. Gjennom alle tider har våre utøvere 
hevdet seg godt i alle sammenheng. Per Marius Hole 

ble Nordisk mester for junior i april og er tatt ut på 
landslaget som skal løfte ved verdensmesterskapet i 
benkpress. Verdensmesterskapet går i Tskjekkia i mai. 
Per Marius har også gjeldene Norsk rekord i 
benkpress i sin klasse med sterke 262,5 kg. Viggo 
Torgersen er tatt ut og skal delta på årets 
Europamesterskap for veteraner som går i Juli. Også 
dette mesterskapet går i Tsjekkia. Viggo fikk 
brosjemedalje ved fjorårets EM og 4. plass totalt. I år 
er målet en medalje sammenlagt. 
Vi opprettet en egen ungdomsgruppe i fjor høst med 
formål å gi tilbud til og utvikle fremtidens 
styrkeløftere. Gruppen har i sitt første år hatt stort 
fokus på innføring i styrkeløft med særlig fokus på 
teknikk og antidoping. Samtlige av gruppens 
medlemmer har gjennomført antidoping kurs og vi har 
ambisjoner om å gjennomføre et seminar i løpet av 
året. Jon Ramstad påtok seg ansvaret for å lede 
ungdomsgruppa, hvilket var et kjempebra valg. Han 
gjør en strålende jobb med ungdomsgruppa som har 
hatt en eventyrlig utvikling siden starten. Bl.a. har en 
av gruppas medlemmer, Ole Henrik Sandbo allerede 
blitt tatt ut på regionlaget som skal møte region Øst i 
lagkamp første helgen i mai. Ole Henrik løfter i klasse 
ungdom. På denne lagkampen løfter også gruppas 
leder Jon Ramstad og Viggo Torgersen. 
Som assistent valgte Jon å ha med seg Per Marius 
Hole og disse to utfyller hverandre på en god måte. 
Medlemmene i ungdomsgruppa er alle 16-17 år og 
består av Ole Henrik Sandbo, Christoffer Gundersen, 
Sondre Yggeseth, Mikael Svanåsbakken og Håkon 
Jacobsen. 
Alle i ungdomsgruppa skal løfte på et stort nasjonalt 
ungdom og juniorstevne i Askim i juni og flere av 
ungdommene vil være kandidater for å stille på NM 
for ungdom på slutten av året. 
 

 
 

Foran fra venstre: Ole Henrik Sandbo, Leder Jon 
Ramstad, Christoffer Gundersen. Bak fra venstre: 
Formann Nils-Petter Knudsen, Håkon Jakobsen og 
Sondre Yggeseth. Ikke tilstede: Mikael Svanåsbakken 

 
 
 
 
Per Marius Hole med Gullmedaljen fra 
Nordisk  
  

http://www.facebook.com/pages/Spuvis-ungdomsgruppe/227282957320344
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Velkommen til Spikkestad! 
Vi ønsker alle de nye innbyggerne våre 
velkommen. Håper dere trives og vil engasjere 
dere i nærmiljøet. 
Vellet her på Spikkestad forsøker å bidra til 
trivselen på mange måter. 
Som dere ser av dette nummeret av Spikkestad-
Posten finner årets Spikkestaddag sted lørdag 
2.juni. Velkommen! 
I naturen omkring oss er det mange muligheter. 
Turterrenget såvel mot Ovnerud som i 
Kjekstadmarka innbyr til fine turer året rundt. 
Vellet har plassert ut rastebenker med bord på 
flere steder og arrangerer også guidede turer.. 

  
Bildene over er fra Høgåsen med rasteplassen og 

utsikten mot Svelvik. 
Gamle bilder 
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på 
utstillingene med gamle bilder. Både gamle 
Spikkestadbeboere og nye finner dette 
interessant. Til høsten vil derfor vellet invitere til 
en ny utstilling. 
Som dere vet er Spikkestad nå inne i en periode 
der mye vil forandres. Allerede har vi Rondane 
og Trysilhus, nå kommer det ny jernbanestasjon, 
supermarked i Elopakbygget og nye 
boligblokker. 
Forandring fryder sier noen, men ikke alle. Vi vil 
med bilder forsøke å se både bakover og 
fremover. 

 
Her ser dere Vårsolkrysset i 1920-åra. 

 

Tjukkas gjengen på Røyken / Spikkestad 
ønsker flere turgåere. Vi går tirsdag og torsdag kl 

19,00 fra Spikkestad ungdomsskole.  
Velkommen er alle 

 
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 

 

 
Du treffer oss på åpne styremøter i 

Aktivitetshuset Gamleskolen kl. 19.00 
første tirsdag i måneden. 

Velkommen! 

mailto:svivhans@online.no
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