
Vikebygd i nedoverbakke – 2016 
Vikebygd, 24.6.2016, skrevet av Rolf Julsrud – (pappa) 
Ideen kom etter «Våland Down», et olabilløp som arrangeres i Stavanger. Tanken var å være 

med der, men grunnet krasj med speiderleir fikk vi ikke alle kabalene til å gå opp.  

Frustrasjon over å ikke få være med gikk tilslutt så langt at løsningen var å lage et olabilløp 

selv. «Våland down» - «så teit med engelsk» - uttalte Askev, 10 år, kan vi ikke lage noe på 

norsk?  

Byggingen startet og ideene og tankene var mange for hvordan en 

skikkelig olabil skulle se ut. Det kreves en god del planlegging for en 

kompisgjeng på skolen når alle hensyn må tas og all planlegging 

skal settes ut i virkelighet. For at folk skulle bli interesserte trengtes 

det et lokkemiddel, så «premier til alle» virket som en god ide. Men 

hvordan skaffer en 8-åring og to 10-åringer seg premier til alle? 

Løsningen ble hjemmelagde tremedaljer som sirlig fikk innbrent 

teksten «Vikebygd i nedoverbakke – 2016». Litt hjelp til å traktere 

alle de skumle verktøyene som trengtes, men ellers var det meste 

overkommelig for arrangementskomiteen som besto as Askev 

Winterhus Julsrud, Jonas Bjerga (begge 5.klasse) og Alfinn Bjerga 

(2.klasse).  

«Pappa, trenger de å ha bremser?» lurte de på. Godt tenkt, men uten å legge for mange 

føringer syntes oppfordringen «tenk sikkerhet» å være god nok. «Vi vil jo ikke skremme noen 

vekk fra å delta» uttalte Askev.  

 

Lapper måtte lages, og info på 

vikebygd.org et must. (bildet til høyre var 

infoen som ble gitt iform av lapper til alle på 

skolen og lagt ut på nettet) 

 

 

 

 

 

 

«Pappa, vi trenger lydanlegg – kan du fikse det?». Som sagt som gjort og litt goodwill fra Vikebygd idrettslag og 

lydanlegg var i boks. Værmeldingene var ikke veldig oppløftende, så et nyinnkjøpt partytelt ble anskaffet til le for 

sekretariatet, lydbu, kioskutsalg og basecamp.  

Her er hvordan hovedpersonen selv beskriver det (ikke korrigert for skrivefeil): - Skrevet av Askev, 10 år. 

 

  



Forbredelser 
 
Det begynte med at me satt opp teltet og lydanlegget i pøsregn .  
Det var påmeld 8 biler og det var 12 personer som kjørte. Cathrine kom med bollene. klokka 17,45 var dei fleste komt. 
ein av Deltakarbilane kjøyrde gale påvei til løpet, heldigvis gjekk det bra med sjåføren. Bilen fekk nokre skammar men 
dei stilde begge til start. 
 
Løpet 
 
Nr 1 var Vilde som tok førsteplassen men køyrde nesten gale i slutten. 
Nr 2 var Askev som tok 3 plassen  med veldigt mykje bremsing og ingen nestenhendelser 
Nr 3 var Kristoffer med Kristofferginien hans og kom seg trygt igjennom. (ordspill – lamborgini) 
Nr4 var Jonas og Mathilde som hadde ein veldig interesang olabil med horn og greier og klarte det fint. 
Nr 5 var Tribe of bakkevik som Julie og Annelen køyrde og kom fritt fra det. 
Nr 6 var mats som kjørte feilfritt  over banen med skiklig stil. 
Nr 7 var Ella son kjørte med ein veldig interesang olabil. 
Nr 8 var Alfinn som kom i siste liten og kjørte med Askev sin olabil uten problemer. 
Nr 9 var Rolf som kjørte med to sparkesykler ned baken for og visa at det ikkje trenger og vera så avansert og bygga 
ein olabil. 
Nr 10 var Åsmund som tok andreplassen med sin olabil uten feil. 
Alle som hadde deltat fekk hjemmelaget medaljer og var kjempeglade sjøl om det regna. 
 
Rydding 
 
ryddingen tok ikkje så lang tid som eg hadde trudd delevis for det var så mangen som hjelpte til så me blei ferdig med 
heile løpet + rydding  på ein time. 

Det var ein kjmpesuksess og vil gjerne gjøre dette neste år. 

 

Takk til … 

Må få lov til å rette en stor takk til Fredrik Sundve og Joakim Koltveit som var selveste trafikkdirigeringssentralen og besørget 

et knirkefritt arrangement uten trafikale nesteulykker, og takk til bollebakeren og ryddehjelpa. Aller størst takk til alle som 

kom og bidro til at dette ble en kjekk opplevelse.  

 

Bilder: 

(De neste 6 bildene er foto v/ Cathrine Hamre Tindeland) 

 

Alle deltakerne oppstilt v/målpassering 

 



     

Heiagjeng Travelt i sekretariatet før start 

 

    



    

Teknisk bu Alle de 78 hjemmelagde bollene fikk bein å gå på, 

 det samme gjorde hjemmelaget saft og kaffe.  

 

Jonas Fostenes (m/ hvit hjelm) i bil nr. 4 – den eneste med bilhorn.  



 

De neste 7 bildene er tatt av Charlotte Mortveit 

 

Viktig med varsling til øvrige trafikkanter – hjemmelagde skilt. (Malt av lillesøster Ella Winterhus Julsrud, 8 år) 

    

Startnr. 5 - Bilen «Tribe of Bakkevik», eneste  Start nr. 6 – Mats Bjørnevik 

tandembilen. (ikke alltid så lett å ta bilder i fart…) 



 

Utdeling av medaljer  

 

 



Voksne blir aldri for gamle til å leke. Her start nr. 9 – «sparkesykkelbilen» (legg merke til to-håndsstyring) 

 

Ved mål, vinneren i front med sin go-cart-inspirerte lilla-lakkerte fartsdoning.  

 

På seierspallen, fra venstre Åsmund Mortveit, Vinner Vilde Hamre Tindeland og Askev Winterhus Julsrud 

 

 

 

  



Resten av bildene er tatt av mamma, Elisabeth Winterhus Julsrud. 

   

Jonas Fostenes klar før start. Kristoffer spent før start 

 

Åsmund Mortveit med sitt avanserte 2-pedals bremsesystem.  Julie Bakkevik med «Tribe of Bakkevik».  

Dette hadde han løst «helt alene…»  



  

Vinneren Vilde Hamre Tindeland –  Mats Bjørnevik poserer med bilen etter velten 

strålende fornøyd med egen innsats. – mer eller mindre inntakte begge deler.  

 

 

 


