Vibeke Skofterud, Æresborger av Zululand 22.04.2010

Etter pall plass i World Cup, Falun

Vibeke ble utnevnt til Æresborger under en høytidlighet på Smalende hotell 22.04.2010, for
hennes store innsats som har satt både Slitu og Zululand på kartet. Ingen borger har som hun
markert så godt hvor hun har sine røtter!
Vibeke ble født en vår dag i 1980 på Askim Sykehus, men vokste opp i Slitu. Kjempe bra
sted og vokse opp sier Vibeke. Stabbet sine første meter på ski allerede som 1 åring, som 3
åring gikk hun 7 km på en dag.
Karusell renn var ukens høydepunkt om vinteren, deltok første gang her i 1982. Både Kristin
og Karsten hennes foreldre var meget aktive med begge sine barn og skal ha en del av æren,
for at Vibeke har blitt en av verdens beste skiløpere. De brukte hver ledig time på døgnet for
og hjelpe Vibeke og Tormod. (Vibekes bror)

Vibeke og Mor Mor Eva

Vibeke sammen med sin Bestefar Kjøstel Westbye

Vil også bemerke at hennes trenere i Slitu la et godt grunnlag. Nå kunne også Vibeke kommet
langt i andre idrettsgrener også, spesielt forball hadde hun et stort talent for. Vi husker godt
den gode keeper som spilte på Guttelaget, også utespiller.
Men det var Skiløper hun ville bli og var det ingen annen mulighet en og reise av sted fra
Zulu og ditt hvor snøen finnes.
Hovden skigymnas ble hennes opphold sted i 6 år fra hun var 15 år. Tøft for en ung Pike, men
Vibeke ser tilbake på denne tiden med bare gode minner. Tenk å kunne trene i skoletiden var
helt fantastisk.

Vibeke var aldri best i Junior klassen, en sølv i NM ble det og den delte hun med Marit
Bjørgen. Men så gikk det bedre, første NM for senior ble det bronse på 3 mila. (ses 00/01)
Siden har det kommet mange seiere, pallplasser både i NM, World Cup, VM.

Vibeke og Tormod, ved Tormods konfirmasjon.

En sommer blid Vibeke

Vibeke har hatt noen tunge år, men etter at mange brikker endelig har falt på plass, er Vibeke
i perlehumør og ser fremover til Ol i Sorsji 2014!
Hun er også tilbake på landslaget og det vil gi ekstra styrke fremover.
Vibeke er ekstremt glemsk, som kan medføre til episoder, slik som bl.annet disse: Line og jeg
var på Rema 1000 i Mjøndalen for å handle. Vi gikk nedover. Ferdighandlet sto vi foran kassa
og oppdaget at ingen av oss hadde med lommebok, Vi måtte låne penger i kassa for å få
betalt. Penger til bussen hjem med alle varene hadde vi heller ikke, så de måtte vi også
låne.(siden samboer også er glemsk venter vi på flere episoder fra Mjøndalen)
En annen gang i Ramsau oppdaget hun plutselig at startnummeret hennes lå igjen på
hotellrommet. Da var det bare 10 minutter igjen til start. Men en lynrask leder hastet til
hotellet og hentet det. Vibeke rakk start med 1 minutts margin.
Vi får håpe at de Norske ski ledere har et øye med henne, slik at hun ikke kommer til start
uten Ski!!

Tidlig fart sammen med Far Karsten. Mor Kristin med i heia gjengen!
Mye kan skrives og er skrevet om Vibeke, men fra dypet av våre hjerter ønsker vi deg lykke
til. Vi i Zululand er stolte av deg og takker deg for den du er.

EI ZULU JENTE FULL AV KRUTT

