
Idrettsglede for alle

Vang Skiløperforening 
og våre samarbeidspartnere

20
19

/2
02

0



2 VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2019/2020

INNHOLDSFORTEGNELSE 
Livet i Vang Skiløperforening! ......................................................................... s  3
Styret i langrennsgruppa .................................................................................. s 4
Visjon ................................................................................................................. s 6
Kjøreregler ........................................................................................................ s 7
Aktivitetskalender ............................................................................................ s 8
Treneroversikt .................................................................................................. s 9
Sesongens klubbrenn ....................................................................................... s 11
Fluorforbudet i langrenn ................................................................................. s 12
Miljørenn 2019/2020 ........................................................................................ s 12
Andre spennende renn vinteren 2020 ............................................................ s 15
Hvordan melder jeg meg på skirenn? ............................................................. s 17
Sportslig hilsen ................................................................................................. s 18
Balansetrening i langrenn ................................................................................ s 19
Miljøsamling på Skeikampen .......................................................................... s 28
Jentesamling til Torsby..................................................................................... s 38
Løypekart Gåsbu .............................................................................................. s 43
Vang Almenning – ny gullsponsor ................................................................... s 45
Stenfjellrunden 2020 ........................................................................................ s 47
Treningsgruppene – bilder ............................................................................... s 60
Tips og råd til ferske skiløpere ........................................................................ s 66
Vi heier på brukt! ............................................................................................. s 72
Ungdomsbirken – bilder .................................................................................. s 75
Birken Ung Stipendet ...................................................................................... s 78
Sykkelgruppa i VSF .......................................................................................... s 84
Hoppgruppa i VSF ........................................................................................... s 86
Alpingruppa i VSF............................................................................................ s 90

Bildene i denne boka er tatt av Stein Arne Negård, Kjetil Alm-Kristiansen,  
Line Merete Libak, Astrid Hermansen m.fl.  

Forsidefoto: Kjetil Alm-Kristiansen.
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil. Redaksjonen avsluttet 13.12.2019.



3VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2019/2020

Velkommen til
NY SESONG!
I skrivende stund laver snøen ned 
i Vangsåsen, og det har allerede 
vært flere treninger på ski på 
Gåsbu! Denne vinteren ser ut til  
å bli meget bra!  

Det gleder oss å se så mange ivrige ski
løpere på Gåsbu så tidlig på sesongen, og 
riktig bra å se så mange utøvere fra flere 
klubber som trener sammen! Gjennom 
samarbeid skapes samhold, miljø og 
treningskultur. Det er viktig om man skal 
bli god i langrenn. BirkenUng Stipendet 
gikk til Team3Ski forrige sesong, noe 

som bekrefter viktigheten av samarbeid 
på tvers av klubbene. Les mer om denne 
 saken i årets utgave av programheftet. 
Ellers finner du tekster og bilder som 
illustrerer litt av de aktivitetene som 
bedrives i Vang Skiløperforening gjennom 
en sesong. 

Tusen takk til alle utøvere, foreldre og 
frivillige som bidrar for å holde hjulene  
i VSF i gang! Ønsker dere alle et riktig 
godt nytt langrennsår!

Hilsen redaksjonen
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– langrennsgruppa
Styret i Vang Skiløperforenings langrennsgruppe  
for sesongen 2019/2020 består av: 

Leder Kjetil AlmKristiansen 913 35 494 almkristiansen8@hotmail.com

Nestleder Marte Nordli 975 02 506 marnor93@hotmail.com

Kasserer Rune Korsmo              938 98 801 rune.korsmo@dbschenker.com

Sekretær Line Merete Libak 916 37 451 linelibak@hotmail.com

Leder marked Ivar Skramstad 950 68 508 ivskram@online.no

Sportslig leder Astrid Hermansen 900 62 048 astrid.hermansen@norsktipping.no

Leder drift Ivar Thorsteinsen 971 90 334 ivarnr10@hotmail.com

Leder tiltak Mona Sandaker Mykleset 934 54 698 monasandaker@hotmail.com

KLUBBRENN



  

Martin M. Bakken AS
HOVEDKONTOR ELVERUM

Vindheiavn. 111, 2406 Elverum 
Postboks 1255 Vestad, 2405 Elverum

Telefon 62 43 12 50

KONTOR HAMAR

Falsensgt. 14, 2317 Hamar

Telefon 62 55 05 10

post@mmbakken.no  -  www.mmbakken.no

VI BYGGER OVER HELE DISTRIKTET

 - nybygg
 - rehabilitering
 - totalprosjekt
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VISJON 
– hva vil vi utrette?

DENNE VISJONEN SKAL OPPNÅS 
GJENNOM:
• Praktisering av sunne og fornuftige 

kjøreregler
• Prioritering av arbeidet med å unngå 

frafall av medlemmer på de ulike 
alders trinn

• Samarbeid og helhetstenkning i og  
mellom gruppene og hovedlaget, og 
andre skiklubber i nærområdet

• Sikring av økonomien gjennom 
dugnads arbeid, tilskudd, ulike  
arrangementer og sponsorinntekter

• Vang Skiløperforening skal være den 
klubben i Hedmark Skikrets med flest 
og gladest utøvere, den samlet sett 
største aktiviteten og inkludere alle 
uansett prestasjonsnivå.

• Vang Skiløperforening skal legge 
forholdene til rette for løpere med 
høye prestasjonsmål, slik at klubbens 
løpere hevder seg i toppen regionalt og 
nasjonalt.

Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å 
delta i skiaktiviteter i et godt miljø hvor alle kan trives, og hvor de skal ha 
muligheten til å oppleve glede, utvikling og mestring gjennom 
fysisk utfoldelse.

UT FRA DENNE VISJONEN HAR VI FØLGENDE TO HOVEDMÅL:
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DE MEST SENTRALE BEGREPENE ER:
• Fellesskap
• Glede
• Helse
• Ærlighet

DETTE BETYR I PRAKSIS AT:
• Vi er stolte av å representere Vang 

Skiløperforening
• Vi er et lag med individualister som er 

forpliktet til å støtte hverandre i med
gang og motgang

• Vi snakker positivt om andre trenere og 
utøvere. Hvis du har noe på hjertet, sn
akk med den det gjelder eller en leder/
trener og få ryddet opp i saken.

• Utøvere/trenere/ledere skal ha en åpen 
dialog som preges av gjensidig respekt. 
Det betyr at man lojalt følger det som 
blir bestemt. Er man uenig, eller ønsker 
andre løsninger, skal dette tas opp med 
trener/leder på en åpen og ryddig måte. 
Ingen skal gå bak ryggen på noen i VSF.

• På konkurranser og samlinger represen
terer vi VSF. Vår måte å opptre på som 
lag/individualister er særdeles viktig 

for å fremme vår klubb, vår kultur og 
holdninger. Noen ganger kan det være 
bedre å være en moralsk vinner enn å 
stå øverst på seierspallen.

• Alle løpere over 11 år er forpliktet til å 
bruke VSF sine dresser/luer med egne 
sponsormerker, dersom ikke andre 
avtaler forhindrer dette

• Løpere er forpliktet til å representere 
VSF under KM individuelt og stafett. 
Kun sykdom eller særdeles vektige 
grunner kan gi fritak fra dette.

• Det er et ønske at løpere i VSF deltar 
på minimum to dugnader i løpet av 
sesongen

• Løpere over 13 år plikter å bistå ved 
to treninger for de yngre gruppene to 
ganger i løpet av sesongen ved behov

• Løpere får økonomisk støtte til ulike 
samlinger og konkurranser. Denne støt
ten kan bli redusert dersom man ikke 
følger de retningslinjer som er vedtatt 
av gruppemedlemmene selv eller styret 
i Vang Skiløperforening

Kjørereglene i Vang Skiløperforening er tuftet på verdigrunnlaget til 
Norges Idrettsforbund, innspill fra trenere, utøvere og sportsutvalget  
i klubben.

Sunne og fornuftige 
KJØREREGLER 
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LYSLØYPER
ÅPNINGSTIDER  Vi har to lysløyper på Gåsbu, konkurranseløypene og turistløypa. 
I konkurranseløypene, som går ut fra langrennsstadion, er det lys tirsdag  torsdag 
fra kl. 18.0021.00 gjennom hele vinteren.
I turistløypa som starter ved Gåsbubommen er det lys hver dag gjennom hele 
vinteren fra mørkets frembrudd til kl. 21.30.

Aktivitetskalender  GÅSBU WWW.VANGSKI.NO

VÆR- OG FØREMELDINGER
WEB-KAMERAER  
Sjekk vær og føre på 

www.vangski.no 
og

www.hht.no

DATO AKTIVITET MERKNAD

21. desember HA-sprinten (Tour de Hedmarken) Klassisk

22. desember Ottestadrennet (TdH) Skøyting

27. desember Gåsburennet (TdH) Klassisk

8. januar Klubbrenn 1 Klassisk

15. januar Klubbrenn 2 Fristil

29. januar Klubbrenn 3 Klassisk

1. februar Stenfjellrunden Klassisk turrenn

5. februar Klubbrenn 4 Langrennscross

15.-16. februar NM i Ski-orientering Ski-orientering

26. februar Klubbrenn 5 Fristil

4. mars Klubbrenn 6 Klubbmesterskap Klassisk

1. april Klubbrenn 7 Fri distanse Fristil
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Aktivitetskalender  GÅSBU 
TRENERE/AKTIVITETSLEDERE – VSF LANGRENN 2020/2021 
GRUPPE TRENERE MOBIL E-POST

2012 Marit Storvik 976 45 440 maritsto@gmail.com

Gullak Fjøsne 930 96 716 gullak.fjosne@atea.no

Ingvild Gjessing ingvild.gjessing@gmail.com

Magnus Karlsen 957 69 856 magnus@syljuaaasen.no

2011 Jenny Veidahl Martinsen 984 13 315 ynnej.veidahl@live.no

Albertine Thorsteinsen 952 58 350 albertinetho@outlook.com

2010 Ingrid-Anne Ingvoldstad 957 50 616 iingvold@online.no

Tone Bleken Ruud tonenys@hotmail.com

Lars Roar Næsset 926 65 840 larsm@gmail.com

2009/2008 Anne K Ingvoldstad 994 24 662 anne.ingvoldstad@felleskjøpet.no

Ane Børresen Wiken 480 20 827 ane.borresen.wiken@hamar-kommune.no

Kjetil Alm-Kristiansen 913 35 494 alm-kristiansen8@hotmail.com

2007/2006 Astrid Hermansen 900 62 048 astrid.hermansen@norsk-tipping.no

Stian Findstad 901 58 548 Stian.finstad2@hamar.kommune.no

Thomas Martinsen 905 00 993 thm1@live.no

2005/2004 Helge Flagstad 926 88 309 helge.flagstad@hamar.kommune.no

Junior/senior Jan Ulrik Baksjøberget 994 86 759 janulrikbaksjoberget@gmail.com
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Årets klubbrenn består av 7 renn, 3 i fristil, 3 i klassisk og ett renn med 
langrennscross i fristil. Langrennscross har vært populært, og vi følger 
opp i år! Klubbrennet den 4. mars vil være klubbmesterskap for VSF. Som 
tidligere år, vil det være smørehjelp for de som trenger det i kjelleren 
under kafeen. Her kan du få smøretips for dagens føre, eller du kan få hjelp 
rent praktisk med smøring av skiene. Husk bare å klargjøre skiene på 
forhånd ved at skiene må være rengjort. Vi oppfordrer enda flere foreldre 
til å delta i turklassen. Kan vi klare ny rekord i antall deltakere i år? Vi ser 
frem til å se mange glade og spreke skiløpere på Gåsbu langrennsenter! 

Årets klubbrenn finner du her:

DATO STIL-ART

Onsdag 8. januar Klassisk

Onsdag 15. januar Fristil

Onsdag 29. januar Klassisk

Onsdag 5. februar Langrennscross

Onsdag 26. februar Fristil

Onsdag 4. mars (Klubbmesterskap) Klassisk

Onsdag 1. april (Fri distanse) Fristil

Sesongens
KLUBBRENN
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Fluorforbudet i 
LANGRENN
Langrennskomiteen i Norges  
Skiforbund innfører et fluorforbud  
i klassene til og med 16 år, men 
først når det finnes sikre kontroll-
metoder som kan identifisere fluor 
under skiene før start i skirenn.

Dette vedtaket stammer fra Langrenns
komiteen i Norges Skiforbunds høstmøte 
på Gardermoen i oktober 2017. Bakgrunn
en for forbudet var meldinger fra flere hold 
om at fluor kan være helseskadelig. Når 
fluorglider eller fluorpulver varmes opp 
under pålegging på ski, dannes potensielt 
skadelige gasser. Fluorholdig skismøring 
inneholder perfluorerte stoffer. Perflu
orerte stoffer er en gruppe på omkring 
3.000 organiske stoffer med mange nyt
tige egenskaper, men som dessverre er 
skadelige for helse og miljø. Perfluorerte 
stoffer inneholder karbonfluorbindinger 
som ikke er nedbrytbare eller kun delvis 
nedbrytbare i naturen. Det er også en 
risiko for at disse stoffene hoper seg opp 
i næringskjeden. Noen av de perfluorerte 
stoffene som PFAS, PFOS og PFOA, mis
tenkes dessuten å være kreftfremkallende. 

I tillegg er de ulike fluorproduktene svært 
kostbare og kan være med på å opprett
holde inntrykket av at langrennssporten 
ikke er for alle. 

HVORDAN BLIR FORBUDET 
HÅNDTERT?
Utvikling og utprøving av testmetoder  
for å avdekke bruk av fluor på ski er  
i gang. Forrige sesong stilte blant annet 
kontrollører fra Norges Skiforbund 
opp på Hovedlandsrennet på Gålå samt 
Ungdomsbirken.  Selve kontrollen gjøres 

ved at en kloss med en klebrig underside 
presses mot skisålen før start. Klossen 
blir deretter sendt til et laboratorium i 
Tyskland for analyse. Dersom det påvises 
fluor på ski som blir testet, vil utøverens 
klubb bli informert om dette. Det vil 

 KILDER: BELLONA.NO
               OG NORGES SKIFORBUND
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framgå hvilken utøver som har blitt testet 
med fluor. Norges Skiforbund forventer 
at klubben tar dette opp med den aktuelle 
utøveren og utøverens foreldre.

Testresultatene deles inn  
i 3 kategorier:
Grønn: Ingen indikasjon på bruk av fluor
Gul: Indikasjoner på bruk av fluor

Rød: Sterke indikasjoner på bruk av fluor
Under Hovedlandsrennet forrige sesong 
fikk 46 utøvere testet skiene for fluor. 
Halvparten av disse hadde indikasjoner på 
at fluor var benyttet. Av disse hadde 50% 
«indikasjoner» på at fluor var benyttet, 
mens 50% hadde «sterke indikasjoner» på 
fluorbruk. 
Under Ungdomsbirken ble  
20 utøvere tatt ut til fluor
kontroll. 90 prosent av disse 
hadde ingen indikasjoner på 
bruk av fluor, mens 5% hadde 
«indikasjoner» på fluorbruk og  
5% hadde «sterke indikasjoner»  
på fluorbruk.
Det ble ikke gjennomført noen 
form for sanksjoner, det vil si disk
ing, tidsstraff eller bøter om fluor ble 

avdekket under testing forrige sesong. 
Norges Skiforbund presiserer at når en 
sikker metode er utviklet vil sanksjoner 
bli aktuelt. For at en ski det har vært 
brukt fluor på skal bli fluorfri, må den 
renses 23 ganger med skirens.

«TØFF UTEN FLUOR»
Kampanjen Tøff uten fluor har blant 
 annet resultert i at de ulike produsentene 
kommer med fluorfrie smøretips til de 
største konkurransene for ungdom, som 
Ungdommens Holmenkollrenn, Hoved
landsrennet og Ungdomsbirken. I tillegg 
har produsentene fluorfrie tips som et  
alternativ i mange turrenn som Birkebeiner
rennet og Ingalåmi. Det er flere alterna
tiver til fluorprodukter på markedet, og 
mange av disse produktene gir god glid. 

Vang Skiløperforening anmoder klubbens 
medlemmer om å respektere fluor
forbudet for utøvere under 16 år. Se etter 
det grønne Fluor Free emblemet når dere 
skal kjøpe glidprodukter!
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Nytt av året
MILJØRENN
 Miljørenn er prioriterte skirenn hvor vi ønsker å se mange skiløpere fra 
VSF som mulig. Her er det mulighet for alle aldersgrupper å delta og ha det 
moro på skirenn. Miljørenn er lavterskel skirenn hvor VSF legger til rette 
for god opplevelse for både store og små ved blant annet å tilby smøre-
hjelp og henting av startnummer. Alt dette vil du finne på en etablert VSF-
camp. Bare se etter VSF-flagget som vaier i vinden.

Det er ALLTID to familier som er ansvarlig på ett miljørenn, den ene ansvarlige har med 
seg utstyret til skirennet og henter ut startnummer, men den andre ansvarlige rydder og 
tar med seg utstyret tilbake. Bytt innbyrdes.

DATO RENN STIL-ART HA MED UTSTYR OG 
HENTE STARTNUMMER

RYDDE OG TA MED 
UTSTYR TILBAKE

15.12-2019 SC1 Sjusjørennet Klassisk Dåsnes Gylte-Berget

21.12-2019 TDH HA sprinten Gåsbu Klassisk Wiken Hermansen

22.12-2019 TDH 2 Ottestadrennet Gåsbu Fristil Hermansen Hermansen

27.12-2019 TDH 3 Gåsburennet Klassisk Baksjøberget Bårdseng

28.12-2019 TDH finale – Budor Fristil Finstad Lillejordet

04.01-2020 SC2 – sprint Hamar Fristil Hermansen Østvold

05.01-2020 SC3 - Moelvenrennet Fristil Mykleseth Baksjøberget

25.01-2020 SC4 – Kjellmyrasprinten KM Klassisk Skramstad Lindberget

26.01-2020 SC5 KM klassisk – Granlirennet Klassisk Hermansen Bårdseng

08.02-2020 SC6 KM fellestart fri Fristil NN NN

09.02-2020 KM Sprintstafett fri Strandbygda Fristil Alm-Kristiansen Blom-Hagen

13.02-2020 Madshustafetten Fristil NN NN

25.03-2020 GP-sprinten – Nybygda Fristil Ingvoldstad (2010)

28.03-2020 SC7 Finale Natrudstilen Klassisk Skramstad Østvold

29.03-2020 KM stafett Natrudstilen Klassisk Hermansen Hermansen
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UNGDOMMENS HOLMENKOLLRENN (UTØVERE FØDT 2006 OG 2007)

Lørdag 1. februar 2020 3 km klassisk

Søndag 2. februar 2020 3 km fristil

DIVERSE

Lørdag 1. februar 2020 Stenfjellrunden Gåsbu, 11 km - 21 km - 42 km klassisk

HOVEDLANDSRENNET NYBYGDA (UTØVERE FØDT 2004 OG 2005)

Fredag 21. februar 2020 Sprint klassisk

Lørdag 22. februar 2020 Distanse fristil

Søndag 23. februar 2020 Stafett 4 x 3,75 km (KKFF)

UNGDOMSBIRKEN SJUSJØEN LANGRENNSTADION (UTØVERE FØDT 2004 – 2008)

Søndag 15. mars 2020 15 km klassisk

Andre spennende
RENN VINTEREN 2020

Norges Cup junior og senior, Skandinavisk Cup, NM og andre renn – sjekk terminlistene og FB!

https://www.skiforbundet.no/hedmark/langrenn/terminliste-langrenn



16 VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2019/2020

VARME - BAD
SANITÆR - INDUSTRI

Nybygg - Totalrehabilitering - Service - Vedlikehold

www.ycror.no
post@ycror.no

Dammenvn. 2, 2414 Elverum • Storhamargt. 44, 2317 Hamar • Slettmovegen 3, 2420 Trysil

Telefon 62 40 05 20 • Vakttelefon 40 44 82 29

15% rabatt
på alle varer ved framvisning
av programheftet ved disk!
(Gjelder ikke kampanjevarer)
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Hvordan melder jeg meg på 

SKIRENN?
For å kunne melde deg på skirenn 
må du ha en brukerkonto i «Min 
Idrett». Hvis du ikke har en bruker-
konto, gå inn på www.minidrett.no 
og opprett ny bruker.

 Gå til terminliste enten på Hedmark 
Skikrets’ hjemmeside eller Norges 
Skiforbunds hjemmeside. På disse sidene 
finnes en egen fane som heter termin
liste.

 Her vil du finne oversikt over skirenn 
som blir arrangert. Trykk på linken på 
høyre side som heter «meld på» på det 
aktuelle rennet.

 Da kommer du til dette bildet:

 Her står det hva du skal gjøre, enten du 
har brukt dette før, eller er ny bruker. 

 Du logger deg inn i Min Idrett og kan 
melde deg på det aktuelle rennet. Husk 
å oppgi årsklasse og kryss av for aktuell 
distanse.

Når dette er gjort vil du få en bekreftelse 
på mail om at du er påmeldt.
 På Min side finnes også personlige opp

lysninger. Dette er mulig å redigere hvis 
det er nødvendig.

Har du problemer med å få logget  
deg på Min Idrett, eller problemer 
med å melde deg på skirenn,  
ta kontakt med Astrid Hermansen 
tlf. 900 62 048. 

HEDMARK SKIKRETS
http://www.skiforbundet.no/hedmark 

NORGES SKIFORBUND
www.skiforbundet.no
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SPORTSLIG HILSEN!
I skrivende stund daler snøen ned 
og vi i sportsutvalget er virkelig 
klar for en ny sesong med mange 
flotte og aktive langrennsløpere 
i alle aldre, som er godt i gang 
med sine treninger. Sesongens 
muligheter i VSF og på Gåsbu er 
mange. Utøvere, uansett nivå og 
alder, trenger ikke dra langt av 
gårde for å trene eller konkur-
rere. Gjennom sesongen i år vil det 
 arrangeres skileik, klubbrenn, Tour 
de Hedmarken og Stenfjellrunden. 
Vi har fått planert ut et skileik-
område på Gåsbu, slik at vi kan 
bruke området tidligere og enklere 
kan bygge noen langrennscross-
elementer. 
Vi vil også i år  arrangere ett 
 klubbrenn som langrennscross.  

Vi i VSF er ekstremt heldige som har den 
flotte langrennsarenaen på Gåsbu, der er 
det tilrettelagt med flotte løyper gjen
nom vinteren og det snør ikke skiløyper! 
TUSEN TAKK til drift for utallige timer 
med dugnadsarbeid, og gjengen inne som 

lager hyggelig kveldsmat hver tirsdag 
gjennom vinteren.

Alle treningsgrupper har kommet godt i 
gang. Det meldes om stort oppmøte med 
ivrige utøvere, og engasjerte trenere. Vi 
har siden juni tilbudt treninger på tvers 
av grupper og aldre, både på rulleski og 
rolige søndagsturer.

JR/SR startet opp sesongen i midten 
av mai, det kjøres flere fellesøkter med 
klubbene rundt i distriktet. Team3Ski er 
et samarbeid mellom flere skiklubber i 
området, dette er for alderen 1516 år. De 
startet sine fellesøkter i mai og har trent 
jevnt gjennom hele sommeren og høsten, 
og etter at fotballsesongen er over har 
det dukket opp flere. Aldersgruppen 1314 
år har også et samarbeid med de samme 
klubbene, de har hatt fellestrening på 
torsdager og rolig langtur på søndager. Og 
ikke nok med det, 1112 åringene har nå 
felles økt med HSK og OIL på torsdager. 
Disse samarbeidene er veldig viktige for 
alle klubbene som deltar.

Flere av trenerne har gått trenerkurs 
på Sognefjellet i sommer, i regi av 
Norges skiforbund. Mange av trenerne 
og skileikinstruktørene skal delta på 
 Grasrottrenerkurs 4. januar med 
Marit Bjørgen. 

Vi sees på Gåsbu!

 TEKST: ASTRID HERMANSEN
              SPORTSLIG LEDER
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SPORTSLIG HILSEN!

Balansetrening 
I LANGRENN
Det viktigste ved balansetrening  
er at du legger opp treningen 
etter din balanse og form. Start 
med  enkle øvelser og ha fokus på 
å gjennomføre disse riktig før du 
prøver deg på noe vanskeligere.

God balanse er en av de viktigste faktorer 
for å kunne gå riktig teknisk på ski. Med 
en god balanse vil du kunne gli godt på 
den skien du står på, både i skøyting og 
i klassisk. Du vil kunne holde stor fart 
med et lite kraftforbruk og kunne utnytte 

kroppstyngden din ved å skape god kraft 
mot snøen. 

BALANSETRENING
I BARMARKSESONGEN
I denne perioden er det vanlig å gjennom
føre generell balansetrening som «enkel 
balansetrening» og immitasjonsøvelser, 
eller ved å gå på rulleski skøyting uten 
staver.

«ENKEL BALANSETRENING»
Dette er den enkleste formen for balanse
trening selv om det ikke alltid trenger å 
være like enkelt. Her er en liste over noen 
øvelser med ulik vanskelighetsgrad: 
 • Stå på ett bein (dette kan du trene  

 hvor som helst og når som helst)
 • Stå på ett bein på balansematte

 KILDE: LANGRENN.ORG
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BALANSETRENING OM VINTEREN
Det helt klart beste for å trene spesifikk 
balanse i langrenn er å gå på ski uten 
staver i slakt terreng, både skøyting og 
klassisk. Dette vil også gjøre at du får en 
bedre langrennsteknikk. Finn deg gjerne 
en slak runde på som tar deg rundt 10
15min og legg inn litt slik trening hver 
gang du er på skitur. Det er også lett å 
ta hendene ut av stroppene på stavene, 
holde midt på stavlengden og bruke ter
renget der du er i treningsturen din.
Selv om du er flink til å trene langrenn 
uten staver så legg gjerne inn innslag av 
generell balansetrening noen ganger i 
uken.

KLASSISK UTEN STAVER
Det mest vanlige er å gå klassisk diagonal
gang uten staver både på flatmark, og i 
slak motbakke og slak nedoverbakke. 
Stå godt på en ski av gangen og kjenn 
at du har hele tyngden på en ski før du 

sparker i fra er viktig. For å trene spesielt 
på balansen er det ikke noe i veien for å 
kunne overdrive og forlenge glidfasene for 
å utfordre din egen balanse.

SKØYTING UTEN STAVER
Det er like viktig å gå uten staver i skøyt
ing som i klassisk. Ved skøyting uten 
staver er det vanlig å trene padling i slak 
og moderat motbakke, enkeldans i flatt 
terreng til lett nedoverbakke og skøyting 
med lav overkropp i moderat nedover
bakke. Det er viktig å stå godt over hver 
ski og kjenne at du skyver like mye med 
begge bein.

SKILEK
Om dere er flere kan skilek, som for 
eksempel «sisten», være en fin lek uten 
staver. Dette er både morsomt og veldig 
fint for balansen. Bruk skøyteski og dropp 
stavene. Du har’n! 
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Betongbygg setter de 
 svakeste karbon avtrykkene. 
De bruker mindre energi 
til oppvarming og kjøling, 
de kan resirkuleres, de er 
kortreiste.

Betong fra Betong Øst  
– DØNN® miljøvennlig.

BETONG  
– en hån dsrekning til miljøet

www.betongost.no
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MATJORD • SAND • PUKK • GRUS

VANG GRUSTAK • SØRLI • RUDSHØGDA

www.hamarpukkoggrus.no
Telefon 625 36 970

e-post: vang@gholth.no
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GÅSBU HYTTEGREND
Flotte selveier tomter 300 meter fra Gåsbu Skistadion

Vi vil bygge din

HYTTEDRØM
Se www.gasbuhyttegrend.no

for mer informasjon om området, priser, ledige tomter m.m.

Ta kontakt for tomtevisning

Ta kontakt for mer informasjon om leveransens innhold og muligheter
MAGNE SVENKERUD

magne@vangalmenning.no
917 85 864

KJETIL NOREN
kjetil.noren@boligpartner.no

957 81 022

Kr. 3 390 000,-*

Total kost inkl. tomt, avgifter og
grunnarbeider (estimert)

Kr. 2 990 000,-*

Total kost inkl. tomt, avgifter og
grunnarbeider (estimert)

Kr. 2 695 000,-*

Total kost inkl. tomt, avgifter og
grunnarbeider (estimert)

BUKKESPRANGET

STORÅSEN

KVARSTAD

Illustrasjon

Illustrasjon

Illustrasjon

Prisen er basert på prisindeks pr. 15.07.19 og vil 
bli prisjustert frem til byggestart.

*
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Ta kontakt for tomtevisning
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grunnarbeider (estimert)
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Nye kylling og vegetar retteR! • Nå også full meny på Hjørnet!

PIZZA PASTA
BIFF BURGERE

RING 62 52 49 65
www.pizzanini.no

•
•
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Interoptik Optiker Ottestad, Torggt. 32, Hamar, tlf 62 53 82 20

Block Watne Hamar kan tilby helt nye rekkehus, eneboliger  
og leiligheter i nærområdet.

På flyttefot?

blockwatne.no

Humlehagan

Ta kontakt med vår salgskonsulent Jhon Nesset 
Telefon: 958 72 507, E-post: jhon.nesset@blockwatne.no
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SPAR VANG
  din nærbutikk i Vang!
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Miljøsamling 
PÅ SKEIKAMPEN 
Årets miljøsamling fant sted på 
Skeikampen 27.- 29. september. 
90 barn, ungdom og voksne fra 
Vang Skiløperforening var samlet 
til en helg med mye god trening og 
sosiale fellesskap. 

Vi har intervjuet en av ungdommene som 
deltok på samlinga, Marte LibakFeiring. 
Hun skal gå i J13klassen til vinteren og er 
med i treningsgruppa til Vang ski 2006
2007, og «team SamSki».

Hvor mange treningsøkter hadde 
dere denne helgen?
 Vi hadde fire økter, en på fredag kveld, 
to på lørdag og en på søndag.

Hva gjorde dere på treningene?
 På fredag jogget vi og hadde balanse og 
spenst etterpå. 

 Første økta på lørdag hadde vi litt lek på 
starten, så løp vi intervaller og spretten 
skigang opp en bakke. Til slutt hadde vi 
stafetter. 
 Den andre økta på lørdag hadde vi stiv 
heks til oppvarming og stjerneorientering 
som alle som ville kunne være med på. 
Det var premier både til de som vant og 
de som tapte.  
 På søndag jogga vi opp på Skeikampen
fjellet og en liten runde på toppen.

Hva gjorde dere utenom øktene?
 På fredag kveld var vi på besøk hos 
hverandre i hyttene og så på TV.
 På lørdag løp vi frem og tilbake mellom 
hyttene, spiste og slappet av. Om kvelden 
spiste vi taco, lekte og hadde det gøy sam
men.

Hva likte du best med samlinga?
 At det er veldig gøy på sånne samlinger 
hvor alle klubbvenner er med og vi kan 
løpe rundt og besøke hverandre og vi får 
trent bra.

 TEKST: LINE LIBAK
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EKTE SKIGLEDE
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Ble du bedre kjent med noen?
 Nei, egentlig ikke. De fleste er mest med 
de andre på sin egen alder og vi i klubben 
kjenner hverandre ganske godt fra før.

Er det noe mer du vil si om samlinga?
 Det er kjempegøy og bare å bli med  :)
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PÅ VEI TIL TOPPS!
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FULL INNSATS!

– alt er mulig!

se side 69



Alle produkter

10%
Alle produkter

15%

* Gjelder ikke kampanjevarer.

**Pris inkl. frakt og leveringsomkostnader. Drivstofforbruk blandet kjøring fra 6,2 l/100km. CO2-utslipp fra 139 g/km. 
 Verdiene vil endres etter valgt utstyr. Avbildet modell kan avvike.

Gjerluvegen 1A, 2320 Furnes. Tlf. 24 03 44 00
hamar.volkswagen.no

For alle medlemmer av  
Vang Skiløperforening har vi nå 
gode tilbud på tilbehør!*

Stolt sponsor 

Idrettsglede for alle

Volkswagen T-Roc er en tøff SUV med sport design. Perfekt for deg som ønsker  
en kompakt SUV og samtidig setter pris på romslig plass og høy sittestilling.  
Kupéen er komfortabel og romslig, og legger til rette for både frihet og kjøreglede  
på vei til hytta eller lokal bykjøring i hverdagen. 

Volkswagen T-Roc fra kr 369.800,-** 



Alle produkter

10%
Alle produkter

15%

* Gjelder ikke kampanjevarer.

**Pris inkl. frakt og leveringsomkostnader. Drivstofforbruk blandet kjøring fra 6,2 l/100km. CO2-utslipp fra 139 g/km. 
 Verdiene vil endres etter valgt utstyr. Avbildet modell kan avvike.

Gjerluvegen 1A, 2320 Furnes. Tlf. 24 03 44 00
hamar.volkswagen.no

For alle medlemmer av  
Vang Skiløperforening har vi nå 
gode tilbud på tilbehør!*

Stolt sponsor 

Idrettsglede for alle

Volkswagen T-Roc er en tøff SUV med sport design. Perfekt for deg som ønsker  
en kompakt SUV og samtidig setter pris på romslig plass og høy sittestilling.  
Kupéen er komfortabel og romslig, og legger til rette for både frihet og kjøreglede  
på vei til hytta eller lokal bykjøring i hverdagen. 

Volkswagen T-Roc fra kr 369.800,-** 
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Skiløpere er fagfolk. 
De er dedikerte til hva de gjør. 
De elsker det. 
De er stolte og de vil alltid bli bedre.
Bedre enn i går.
Bedre enn de andre.
Vi ser oss selv i skiløperne.

VANG - NYE TOMTER FOR ENEBOLIGER OG FLERMANNSBOLIGER

Even H. Nesset
Tlf: 479 09 838
even.nesset@boligpartner.no

På Slettvoll i Vang har BoligPartner gleden av å lansere 10 romslige eneboligtomter,
samt tre store felter med ferdig prosjekterte flermannsboliger.
Høres dette interessant ut? Ta kontakt for mer informasjon!

Illustrasjon
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Jentesamling  
TIL TORSBY
Første helgen i høstferien tok  
6 jenter og en trener fra VSF turen 
til Torsby for årets jentesamling 
som arrangeres av kretsen. På 
samlingen deltok det 35 jenter og  
5 trenere. 

Jentene ble innlosjert på vandrerhjemmet 
som ligger noen hundre meter bortenfor 
selve skianlegget. Fredag kveld hadde vi 
en rolig styrkeøkt, løp gjennom de sven
ske skoger før vi avsluttet økta med styr
ketrening ved bruk av egen kroppsvekt. 

Etter frokost lørdag var det klart for 
første økt inne i Tunnelen, kun to av 
jentene hadde prøvd dette før så det var 
knyttet spenning til første økt. Vi hadde 
to timer med rolig skøyting, med innlagte 
tekniske øvelser og hurtighet. Det var su
pergøy! Etter to timer på ski var det godt 
med lunsj og noen rolige sosiale timer før 
det var klart for en ettermiddagsøkt. Mel
lom øktene skulle jentene smøre skiene 
sine selv, en veldig artig opplevelse både 
for trenere og jentene. Det ble lagt tykke 
gode lag under skia, og det som var artig 
var at de som smurte skiene sine selv var 
de som hadde feste. Videre på program
met stod det hardøkt med Erik Kleven, så 
her skulle vi alle få kjørt oss i den beryk
tede slalåmbakken. Alle klarte seg veldig 
bra og alle ble veldig slitne akkurat det 

 TEKST: ASTRID HERMANSEN
 FOTO: ASTRID HERMANSEN
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som var hensikten. Vi tuslet ned i Torsby 
sentrum og spiste pizza på kvelden. Noen 
av trenere måtte ta bilen en tur på butik
ken slik at jentene fikk fylt opp lørdags
godteriet. Kvelden bar preg av latter fra 
alle rom, noen så på «Skal vi danse», mens 
andre så på film. 

Søndag etter frokost tuslet vi bort i tun
nelen for å gå ett par timer klassisk på 
ski. Mange stolte jenter hadde feste under 
skia. En topp sosial helg, men mye latter 
og svette!

De som deltok fra VSF: Sina Marie 
Dobloug, Johanne Gylte Berget, Marthe 
Libak Feiring, Eli Anne Skramstad, Chris
tiane Hermansen og Astrid Hermansen.
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Enkelt billån fra 
SpareBank 1 Finans Østlandet

- så du kan tenke på det som er viktig.
Søk på sb1fo.no eller ring oss på 915 07790

Pris pr 02.12.19: Nom fra 3,85%, e� fra 5,79%. Ek 35%, 
150.000,- o/5 år, etabl.geb fra 2.200,-. Tot 172.873,-

Lykke til med sesongen 
2019/2020!
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Midtstranda 21 v/Lekeland

Man-Fre 9-17 Tor 9-19 Lør 10-15
Tlf. 62 53 44 20 www.bergersenflis.no

BYENS FLOTTESTE BADEROMSBUTIKK MED
STORT UTVALG FLISER OG BADEROMSMØBLER

Brugata 56 • Pb. 4160 • 2307 Hamar
post.hamar@minel.no – www.minel.no

Vi utfører alle typer elektrisk installasjon 

 

for privat og næring!

Tlf. 62 54 11 20
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LØYPEKART
GÅSBU

ALLE LØYPER

100 m
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Klassiskløyper                       Fristilsløyper
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Alle bedrifter kan forbedres
Revisjon, rådgivning og regnskap

www.pwc.no/hamar

Aslak Boltsgt. 42
PB 1100, 2305 Hamar
www.pwc.no/hamar

La oss snakkes om hva vi kan gjøre  
sammen med deg for å forbedre din 
bedrift! Kontakt oss gjerne.

© 2016 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, Price-
waterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i 
PricewaterhouseCoopers International Limited. 
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Vang Almenning 
NY GULLSPONSOR
Vi i Vang Skiløperforening er svært glade og takknemlige for at Vang 
 Almenning har inngått en sponsoravtale på Gullnivå! Det gir bedre forut-
sigbarhet økonomisk for klubben og dermed mulighet til å jobbe videre 
med å tilby et godt sportslig opplegg for alle aldersgrupper i klubben! 

Vi avtalte et kort intervju med bestyrer i 
Vang Almenning, Magne Svenkerud for å 
få litt informasjon om deres drift.

Vang Allmenning er en ivrig bidragsyter 
til løypekjøring på Hedmarksvidda. Totalt 
bruker de ca. 400 000, i året for å sikre 
gode løyper og det kommer til å øke i 
årene fremover.

Almenningen er en aktiv næringsyter i 
regionen og har da større mulighet til å 
bidre med økonomisk støtte som kom
mer VSF og andre skiglade til nytte. Blant 
annet det etablerte masseuttaket ved 
Gåsbu vil også komme eventuelle fremti
dige utbygginger på Gåsbu til nytte med 
kortreiste masser. 

At et område som Hedmarksvidda er 
attraktivt for folk, både med tanke på hyt
tebygging og som turområde, er gjerne et 
resultat av aktiv skogsdrift. Vang Almen
ning er aktive med å utnytte de resursene 
som ligger i dette. 

Det er mange som har bygget seg hytte 
på de tomtene som har vært tilgjengelig 
til nå. 
Gåsbu hyttegrend har nå avsluttet som 
byggeprosjekt, men nå er det ca. 75 
byggeklare tomter bak skistadion som 
er tilgjengelig for hyttekjøpere. Hyttene 
er av høystandard med vann, kloakk og 
fiber. Dette åpner opp for muligheter til 
å få fiber på Gåsbu langrennsenter også. 
Det vil være viktig for fremtidige arrange
menter! 

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
 FOTO: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
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Jobzone Hamar
Falsens gate 14, 2317  Hamar

Tlf. 62 11 22 88
www.jobzone.no/hamarVi hjelper deg i mål!

På jakt etter nye utfordringer 
eller trenger du hjelp med 
bemanningen?  



47VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2019/2020

Bli med på vinterens vakreste eventyr i Vangsåsen, og skaff deg samtidig 
bedre starttidspunkt i Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Den tradisjonsrike 
Stenfjellrunden har start og mål på Gåsbu langrennssenter, arenaen for NM 
på ski del 1 i 2018 og 2013, samt NM jr 2016! Med opp mot 1000 deltakere 
på startstreken de siste årene har Stenfjellrunden etablert seg som et av 
landets største turrenn. Men vi har definitivt plass til flere deltagere. 
Tar du utfordringen til vinteren?

Stenfjellrunden har en flott løypetrase på 
42,5 km som går i variert og småkupert 
terreng. Men som «kjennere» på Hed
marksvidda vet, så har traseen også noen 
utfordrende partier. Det er tre drikke
stasjoner og to matstasjoner underveis. 
Det er også mulighet å prøve seg på 
halvdistansen på 23 km som også er åpen 
for 15åringene (født 2005). Distansen er 
ypperlig for trim, fremtidige turløpere 
og de som vil teste formen mot kanskje 
lengere distanser senere.

Ny distanse fra 2017 er en kortdistanse på 
11 km for 1314 og 1516 år, samt trim. Det 
gjøres spesielt oppmerksom på at klassen 
1314 år er opprettet etter søknadsbe
handling i Hedmark Skikrets og i NSF 
sentralt. 

I 2016 utgaven av Stenfjellrunden klarte 
endelig en løper å bryte den magiske 
2timers grensen.  PerChristian Lysaker 
Torgersrud (Team Parkettpartner) ble 
klokket inn på 1.57.02!

Startskuddet går  
1. FEBRUAR 2020
for den 43. Stenfjellrunden i Vangsåsen!

TEKST: ATLE ROALDSTVEIT  
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LØYPEPROFIL STENFJELLRUNDEN 42,5 KM

LØYPEPROFIL STENFJELLRUNDEN 11 KM

LØYPEPROFIL STENFJELLRUNDEN 23 KM

VELKOMMEN TIL
«VINTERENS VAKRESTE EVENTYR»

PÅ GÅSBU OG I VANGSÅSEN!

www.stenfjellrunden.no
facebook.com/stenfjellrunden

Løyperekorden for herrer innehas av 
Håvard Hansen på 1.55.09 (2017).

Se for øvrig www.stenfjellrunden.no for 
mer info.
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Stenfjellrunden 41,5 km
Stenfjellrunden 23 km
Stenfjellrunden 11 km

Andre skiløyper
Matstasjon/Drikkestasjon

Avstand til mål

Mellomtid

16,3 (25,2) km

32,3 (9,2) km

LANGRENNSGRUPPA
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Tilbudet inkluderer 1,75 l Cola Zero Sugar.
Gjelder ikke 1,5 l First Price og Eldorado. 
Pant kommer i tillegg.

Alle typer 1,5 l brus

89004 for

KJØP NÅ!

SPAR VANG
  din nærbutikk i Vang!

Pizzameny
Nr. 1 Ost, skinke, sjampinjong, paprika og løk

Nr. 2 Ost, pepperoni og ananas

Nr. 3 Ost, marinert biffkjøtt, bacon, purre, løk og paprika

Nr. 4 Ost, tacokjøtt, salsasaus, mais, løk og purre

Nr. 5 Ost, marinert kyllingkjøtt, ananas, løk og paprika

Nr. 6 Valgfri ingredienser for kr 20 i tillegg

Alle pizza inneholder hvete, melk, (nr. 4 soya)

179,- med 1,5 liter mineralvann
+pant

Ring og bestill,
 pizzaen kan du hente om 30 minutter!!

Tlf:  62 53 64 44

Åpent 07-22 (09-20)
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HAMAR

Den beste tiden
 

er den du 
deler med andre

Bestill på: 

2222 5555
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Med mer enn 35 års erfaring med salg av hytter i Vang og omegn 
vet vi hvordan du kan oppnå den beste prisen for hytta di.

Ring oss for en hyggelig hytteprat.   912 49 022 

Hyttesalg på gang i Vang?

 

Storkjøkken - kjøl – frys – vaskeri - prosjektering 
Gjøvik – Hamar – Lillehammer 

www.maestro-storkjokken.no  
Tlf: 611 89 030 



 RIKTIG UTSTYR TIL DITT NIVÅ!

Velkommen til
SKISPESIALISTEN!

Olrud Handelspark, 2320 Furnes • Tlf. 623 58 888 • www.sport1hamar.noOlrud Handelspark, 2320 Furnes • Tlf. 623 58 888 • www.sport1hamar.no

Åpningstider: Man.- fre. 10-19, lør. 9-16Åpningstider: Man.- fre. 10-19, lør. 9-16

Det er viktig for oss at du får utstyr etter ditt behov  
uansett nivå, fra nybegynner til eliteutøver.

• Skiene plukkes ut med hjelp av Eikermåler, Empower, eller pointmåler
• Skiene slipes etter utøverens behov med Tazzari slipemaskin
• Skiene prepareres i varmeskap eller med waxfuture maskin

Vi har et bredt utvalg skismurning fra bl.a:

Langrennski og utstyr fra bl.a:
Henting av startnummer til Stenfjellrunden skjer  

hos oss kvelden før, dvs. 31. januar 2020.
Her vil dere få de siste smøretipsene!

Dette er et lite utvalg av de mest brukte slipene vi tilbyr:
Klassisk: SHK11 (÷8 - ÷20) SHK12 (0 - ÷10) SHK13 (÷2 - +5)
Skøyting: SHS11 (÷5 - ÷20) SHS12 (+2 - ÷8) SHS13 (0 - +8)

VI SKAL LEVERE SLIPER I VERDENSKLASSE!VI HAR STAND MED MANGE GODE TILBUD PÅ STADION RENNDAGEN!

SKISLIP
SKISLIP 
SKISLIP
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Olrud Handelspark, 2320 Furnes • Tlf. 623 58 888 • www.sport1hamar.no
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• Skiene plukkes ut med hjelp av Eikermåler, Empower, eller pointmåler
• Skiene slipes etter utøverens behov med Tazzari slipemaskin
• Skiene prepareres i varmeskap eller med waxfuture maskin

Vi har et bredt utvalg skismurning fra bl.a.:

Langrennski og utstyr fra bl.a.:Henting av startnummer til Stenfjellrunden skjer 
hos oss kvelden før, dvs. 1. februar 2019.

Her vil dere få de siste smøretipsene!

Dette er et lite utvalg av de mest brukte slipene vi tilbyr:
Klassisk: SHK11 (÷8 - ÷20) SHK12 (0 - ÷10) SHK13 (÷2 - +5)
Skøyting: SHS11 (÷5 - ÷20) SHS12 (+2 - ÷8) SHS13 (0 - +8)

VI SKAL LEVERE SLIPER I VERDENSKLASSE!VI HAR STAND MED MANGE GODE TILBUD PÅ STADION RENNDAGEN!
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2012

2011
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2004-2005
Team 3Ski

2006-2007
Team SamSki
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2004-2005-JUNIOR

Vi støtter
skisporten i Vang



Kom i DIALOG med målgruppen din!
Vi utvikler, forvalter og distribuerer merkevarer i alle medier og på alle plattformer.
Våre kompetanseområder er merkevarebygging, digital utvikling, trykk, medierådgiving 
og profileringsartikler. Konsernet har sterk forankring i Innlandet med lokalt eierskap. 
Vi hjelper deg mer enn gjerne med å øke og finpusse på synligheten til din bedrift!

Hamarmedia.no
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KLUBBRENN ER MORO!

Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen
du skal kjøpe bolig. Du får også en rekke fordeler alle de 
årene du ikke benytter deg av forkjøpsretten:

•  Inntil 50 % rabatt på bolig- og kulturtilbud
•  Svært gode betingelser på lån, sparing og forsikring
•  Forkjøpsrett til 90 000 nye og brukte OBOS-boliger
    over store deler av landet

Bli medlem i dag!

Bli medlem på obos.no
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Tips og råd til ferske
SKILØPERE
 Er du eller din håpefulle fersk
i Vang Skiløperforening?
Velkommen skal du være!
Her kommer noen tips å ta med 
seg.

Vang skiløperforening skal skape skiglede 
og treningsglede. Klubben har sin egen 
sportsplan som redegjør for verdigrunnlag 
og formål – der er det også beskrevet hva 
som er mål og fokus i treningen for de 
forskjellige årsklassene. Alle trenere skal 
kjenne til dette, og vi håper også at alle 
foreldre setter seg inn i den.

Les mer på nettet her:
http://vangski.no/Langrenn/Om-oss/ 
Sportsplanen-2013-2015

UTSTYR
Det er et mål å holde fokuset på uts
tyr så lavt som mulig – det er trist hvis 
kostnadene stenger barn ute fra nasjon
alsporten. Det er ikke nødvendig med 
både klassiske ski og skøyteski før barna 
er ganske store. Det finnes gode kombi
ski og kombistøvler og det er godt nok i 
mange år. Ikke kjøp for lange ski – barn 
skal vokse seg ut av dem, ikke inn i dem. 
Da er det viktigere med riktig stavlengde. 
Etter hvert blir det nødvendig med ett par 
staver til skøyting og ett til klassisk – du 
får god hjelp i butikken til å finne riktig 
lengde. VSF har rabattordning hos Sport1 
Olrud.
Leter du etter utstyr? Forhør deg i de 
eldre klassene om noen har brukt utstyr 
å selge. 

TRENING
Når snøen kommer og vi kan bruke den 
flotte stadion vår, er det tirsdag klokken 

 TEKST: ROAR JØDAHL
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18.00 som er treningstidspunkt for alle 
grupper fra de yngste til de eldste. OBS! 
Merk klær og utstyr godt – det er fort 
gjort å få med seg feil ski, staver eller klær 
hjem! Bli gjerne på Gåsbu mens ungene 
trener, enten med egne ski på beina, eller 
som heiagjeng. Gjennom å være til stede, 
blir du kjent med flere, du deler opplev
elsen med ungene og du kommer fortere 
inn i miljøet.

SKIRENN
For de minste, er det klubbrennene som 
først og fremst er muligheten for å gå 
skirenn. Det arrangeres seks klubbrenn 
i løpet av vinteren, alle på onsdager. Se 
egen oversikt et annet sted i dette heftet. 
Påmelding skjer via www.vangski.no, sen
est mandag samme uke som rennet går.
I tillegg kan de aller minste (fra 8 år) delta 
på rennene i Tour de Hedmarken, som 
går rett før og rett etter julehelgen (se 
www.tourdehedmarken.no). Hvis man bare 
vil gå på Gåsbu, arrangeres Gåsburennet 
3. juledag. Rennet er et fast innslag på 

Gåsbu hver jul, og er en del av touren. 
Etter hvert som barna blir eldre, er det 
mange muligheter til å gå skirenn innen
for grensene til Hedmark Skikrets. 
Allerede fra barna fyller 8, er det mulig å 
delta på en serie av renn som arrangeres 
over hele Hedmark gjennom vinteren. For 
de over 13 år er dette en cup som heter 
Sjusjøcupen. Vi oppfordrer flere til å bli 
med og gå renn – det er lærerikt, sosialt 
og inspirerende! Resultatene er ikke vik
tige, og de første årene er kun tidtaking, 
ingen rangering. Rangering skjer først fra 
11 år. 

GOD FORELDRESKIKK
Som foresatt er det viktig at du står langs 
løypa og heier når rennet går. Husk, det 
handler om å ha det gøy, ikke først og 
fremst å gå fort. Husk også å oppmuntre 
alle løperne, ikke bare din egen. Det er 
forbudt å løpe langs løypa og «jage på» 
løperen. Etter rennet er det viktigere om 
det var artig å gå enn hvor fort det gikk! 
Tiden er ikke viktig. 
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PÅMELDING TIL SKIRENN
For å kunne melde seg på til skirenn 
(utenfor klubben) må man opprette en 
profil på nettsiden www.minidrett.no. 
Siden er enkel å bruke når du har opp
rettet profil for den aktuelle løperen. Du 
kan melde på til skirenn enten fra termin
listen på Hedmark skikrets’ hjemmeside 
eller du kan finne det aktuelle skirennet 
direkte på Min Idrett og melde på der. 
Startkontingent betales av den enkelte 
utøver. Det er viktig at du haker av for å 
betale selv, når du melder seg på renn.
Unntak fra dette er stafetter hvor de rep
resenterer klubben.
VSF betaler også Hovedlandsrennet i 
Nybygda, Ungdommens Holmenkollrenn, 
jr. NM og sr. NM.
Trenger du hjelp til registrering eller  
å melde på til skirenn?  
Kontakt sportslig leder, 
Astrid Hermansen tlf. 900 62 048. 
Se også side 17 for mer informasjon om 
påmelding.

SMØRING
Mange vegrer seg mot å ta skrittet ut i 
«smøringens mysterier». Tipset er at man 
ikke trenger å gjøre det så vanskelig. Start 
med de trefire vanligste tørrvoksene og 
følg temperaturangivelsene. Klubben 
har mange gode smørere og vi arrangerer 
smørekurs hver vinter – møt opp på det, 
eller spør noen om råd, så er du i gang!  
Smør gjerne skiene hjemme før trening
en starter, eventuelt møt i såpass god tid 
at du rekker det før klokken 18. Det kan 
være lurt å investere i et smørestativ/
smøreprofil, så går smøring og rengjøring 
av ski raskere.
I tillegg har vi en del skirenn i løpet av 
vinteren som er definert som prioriterte 
renn. Her stiller klubben med bl.a. egen 
smøreservice, hvor du får hjelp og tips til 

å smøre skiene. Oversikt over hvilke renn 
dette gjelder, finner du et annet sted  
i denne boken.

KVELDSMAT
Det er et yrende liv på stadion og  
i løypene rundt på tirsdagskveldene,  
hvor hver gruppe trener for seg selv.  
For å styrke det sosiale fellesskapet og 
for å inspirere til gode spisevaner, spiser 
vi kveldsmat i klubbhuset etter hver 
tirsdags¬trening. Her kan alle spise sunn 
og god kveldsmat for 20 kroner – også 
de voksne som er med som sjåfør eller 
heiagjeng. Bli med på kveldsmaten, da blir 
du fort kjent med mange flere! 

DUGNADER
VSF er en klubb som gjerne tar på seg å 
arrangere skirenn, og vi har et meget godt 
rykte som en dyktig arrangør. Arrange
menter er viktig for å finansiere aktivitet 
og vedlikehold/utbygging av Gåsbu. 
Klubbens faste skirenn er Gåsburennet 
(3. juledag) og Stenfjellrunden og da er 
det stort behov for dugnadspersonell. 
Still opp og bli en del av VSFs dyktige 
arrangørstab – det er både sosialt, givende 
og helt nødvendig. 
Vi sees på Gåsbu!

TIPS
Bli med på klubbens tradisjonsrike 
miljøsamling på høsten – en fantastisk 
mulighet til å bli kjent med store og små!
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Vi ønsker at alle skal få en
kundeopplevelse med god glid!

– alt er mulig!

Åpent mandag til fredag 08.00-15.00

Elise Kjøs gate 17, Hamar
415 35 580

post@ekkodigitaltrykkeri.no

www.ekkodigitaltrykkeri.no
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Engomsvingen 7, 2323 Ingeberg
Tlf. 994 98 740 

www.doblougentreprenor.no

Mjøsen Murmesterforretning  AS
Todderud vegen 19A 2322 Ridabu 
Telefon: 62 35 70 60 • Mobil: 913 65 335

Alt i mur • puss • flislegging
Mjøsen Murmesterforretning AS
Rudsvegen 9, postboks 83
2360 Rudshøgda
Telefon 62 35 70 60
Telefaks 62 35 70 61
Mobil 905 42 478 – 913 65 335
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Dokumentsenteret Hamar AS er din lokale ekspert
innen kopi- og AV-løsninger.

www.dokumentsenteret.no

Stormyrvegen 9, 2316 Hamar • Tlf. 62 51 24 00 gjør dagen enklere
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SMART for kjøper som gjør et kupp
SMART for seger som tjener penger                                                                                                                      
SMART for miljøet 

9.november 2019 arrangerte Ottestad 
Idrettslag, Hamar skiklubb og Vang 
Skiløperforening byttedag på Stortorget 
i Hamar. Dette er et årlig arrangement 
over hele Norge for kjøp og salg av brukt 
sportsutstyr. Skiforbundet, Sparebank 
1 og idrettsklubbene samarbeider om 
dagen.

Det yret av liv på Stortorget denne 
formiddagen. Her var det sportsutstyr av 
alle slag til salgs, og hver og en finner seg 
en plass og selger sitt eget.  At utstyr som 
er vokst fra/ ikke blir brukt lenger kan få 
et nytt liv hos noen andre er både økono
misk og miljøvennlig. 
Dette er Norges største dugnad for ny 
skiglede!

I november 2020 er det nye muligheter. 
www.byttehelgen.no 
Hvis det er noe du skulle hatt før den tid/ 
har noe å selge har VSF også en facebook
gruppe for kjøp og salg av utstyr: Vang 
Skiløperforening kjøp og salg.

 TEKST: LINE LIBAK
 FOTO: LINE LIBAK

Vi heier på
BRUKT
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HVORDAN VÆRE EN  
GOD IDRETTSFORELDER?

Olympiatoppens 9 anbefalinger

Olympiatoppen har gitt ut en guide 
for idretts foreldre. Her er det mye 

bra  lesing både for store og små.

Les mer om «Hvordan være  
 en god idrettsforelder»: 

http://www.olympiatoppen.no/ 
fagomraader/ungeutovere/ 
fagstoff/page7817.html

SAMHOLD ER VIKTIG!
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UNGDOMSBIRKEN
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Birken Ung
STIPENDET
På Gåsbu sto jubelen i taket 
 senhøsten 2018 da det ble kjent at 
Team3Ski var vinnere av BirkenUng 
stipendet på 50.000 kr! 
Prestasjonen ble ikke mindre da 
det ble kjent at dette er første gang 
stipendet går til en klubb utenfor 
Oslo Skikrets!

BirkenUng stipendet er et samarbeid 
mellom Birken og Dagens Næringsliv. 
Stipendet er på 50.000 kr og deles ut til 
enkeltindivider og lag som har fokus på 
å skape gode og aktive treningsmiljøer 
innenfor ski, sykkel og/eller langrenn for 
utøvere i aldersgruppa 1216 år. 

I søknadskriteriene heter det:
Å kunne få være en del av et trygt og godt 
treningsmiljø er avgjørende for hvordan 
man tar med seg de gode og sunne vanene 
videre i livet. Frafall fra idrett er et 
 problem når utøverne kommer opp  
i 1216 års alderen. Det er nok flere 
 årsakssammenhenger til frafallet, men 
rangerte resultatlister og økt press har 
nok noe å si. Samtidig kan antallet 
deltakere i alderstrinnet være lavt hos 
enkelte klubber, noe som gjør at veien til  
å slutte blir kortere.

Juryen for BirkenUng stipendet 2018 
besto av:
Juryleder: Åge Skinstad
Jurymedlemmer:  Edvald Boasson Hagen, 
Maiken Caspersen Falla, Mårten Soleng 
Skinstad og Olaf Johan Thomasgaard

 TEKST: KJELL-ARNE ØSTVOLD
 FOTO: KJELL-ARNE ØSTVOLD
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Registrert installatør
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Furnes Tlf. 62 35 50 20 Elverum Tlf. 984 17000

Skikkelig skodd!Skikkelig skodd!



  

Martin M. Bakken AS
HOVEDKONTOR ELVERUM

Vindheiavn. 111, 2406 Elverum 
Postboks 1255 Vestad, 2405 Elverum

Telefon 62 43 12 50

KONTOR HAMAR

Falsensgt. 14, 2317 Hamar

Telefon 62 55 05 10

post@mmbakken.no  -  www.mmbakken.no

VI BYGGER OVER HELE DISTRIKTET

 - nybygg
 - rehabilitering
 - totalprosjekt
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Veider’n 1-2008

Vi tar oppdraget!
• VA-arbeider • Grunnarbeid bygg
• Veibygging • Plasser og utomhusarbeider
• Tomtegraving • Idrettsanlegg

Tlf. 62 34 76 00
Faks 62 34 76 01/62 35 87 22

Øvermarka 6, 2320 Furnes
kontakt@mdobloug.no

www.mdobloug.no

Maskin-
entreprenørenes
Forbund

1949 – 2014
65 år i bransjen

For et
laaangsiktig 
skogbruk!

Etabl. 1288
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IDRETTSGLEDE

EU-kontroll
Reparasjon
Service
Hjulstillingskontroll

Elbil
Diagnose
Bilelektrisk
Motorstyring

AC-service/reparasjon
Dekk
Bilglass
Bobilservice

Ditt lokale bilverksted

Tlf.  62 59 82 73
Alderslystvegen 231

2324 Vang på Hedmarken

post@sveenmek.no   
www.sveenmek.no 

Åpningstider 
man - tors: 07.00 - 15.30
      fredag: 07:00 - 13:30

Vår kompetanse - din trygghet!
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Sykkelgruppa leverer
FORTSATT
Sykkelgruppa i Vang Skiløper-
forening ble stiftet året 1999. 
Bakgrunn en for at sykkelgruppa 
ble startet var først og fremst for 
å samle klubbens tradisjonelle 
Birke beinere på ski til noe felles og 
sosialt utenom vintersesongen.  
Samtidig så begynte sykkelsporten 
å ta seg opp med hensyn til 
 terrengsykling.

På første fellestrening våren 1999 møtte 
det opp over 25 stykker og i dag har 
gruppa ca. 100 medlemmer.
Underveis fra starten så har sykkelgruppa 
også utviklet seg til å ha en liten lande
veisgruppe.
Denne gruppa har stilt opp i både Trond
heimOslo og andre landeveisritt. Når 

juni måned er over går disse syklistene 
over til kun terrengsykkelen for å for be
rede seg til Birkebeinerrittet.
Sykkelgruppa har også et flott anlegg på 
Gåsbu langrennsenter med mange fine 
rundløyper.
Her arrangeres det årlig et rundbaneritt 
for barn og ungdom, rittet er med  
i en sykkelkarusell sammen med andre 
 klubber i innlandet.
Sykkelgruppa arrangerer også et større 
sykkelritt, Hedmarksvidda Rundt,  
sammen med Nordbygda og Løten Ski. 
Hedmarksvidda Rundt er et seedingsritt 
til både Birkebeinerrittet og Grenserittet 
og samler stor deltagelse hvert år.
Sykkelgruppa har organisert trening  
23 ganger i uken for alle nivåer, så man 
behøver ikke å være en toppsyklist for  
å være med. 
Lurer du på noe om sykkelgruppa i Vang 
Skiløperforening så kan du ta kontakt 
med leder Kjetil Busterud på telefon  
906 14 788. 

 TEKST: KJETIL BUSTERUD
 FOTO: KJETIL BUSTERUD

Lørdag 20. juni går Hedmarksvidda 
Rundt – et ritt i fantastisk naturskjønne 
omgivelser i en spennende trasé!
Hedmarksvidda rundt arrangeres lørdag 20. juni 2020 for 11. gang. Hedmarksvidda Rundt får mange 
gode tilbakemeldinger på traseen, og vi håper på både deltaker- og løyperekord i 2020.  
Sett av datoen allerede nå – påmeldingen åpner ca. 1. april 2020.

Hedmarksvidda er et yndet rekreasjons- og turområde sommer som vinter. Med beliggenhet over 
Hamar og Hedmarken har området noe av det beste ski- og sykkelterrenget som finnes i innlandet. 
Rittet er 57 km langt og løypa er i nærheten av Birkebeinerrittet og det vakre området som skiløpet 
Stenfjellrunden og Budorrennet arrangeres. Start og mål er på Budor Skistadion, og rittet arrangeres 
av Vang Skiløperforening Sykkel og Nordbygda/Løten Ski. Start- og målområdet er kraftig opp gradert 
i forbindelse med NM på ski som ble arrangert på Budor skistadion i 2013.
Bli med på Hedmarksvidda Rundt, og opplev det beste Hedmarken har å tilby! 

For mer info, klikk inn på www.hedmarksviddarundt.no

Aslak Boltsgt. 41 - Hamar - T: 62 52 96 70 10-18 (15)
sykkelogfritid@start.no

ekko
digitaltrykkeri.no
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Kort om 
LIERBERGET 
HOPPSENTER
Vi går nå inn i den sjuende 
vintersesongen i Lierberget 
hoppsenter. Anlegget fremstår nå 
som nesten ferdig og det meste 
fungerer som det skal. Siste rest av 
oppryddingsarbeid etter diverse 
ras er nesten ferdig, og det gjen-
står nå kun å legge på noe plast i 
nederste del av unnarennet i K-70. 

I løpet av sommeren er mye blitt gjort 
og alle bakker er klare for sommerhop
ping med unntak av K70 som vil stå klar 
til neste sommer. Det ble valgt å legge 
bark på slettene i alle bakker og dette ser 
ut til å fungere bra. Sommervanningen 
ble i løpet av sensommeren testet og 

alt fungerte bra inntil vi fikk en større 
vannlekkasje på en kobling i storbakken. 
Denne har blitt reparert alt fungerer nå 
som det skal. I løpet av senhøsten ble det 
hoppet på plast i de to minste bakkene. 
Bakkene fungerte bra og en del av våre 
yngre utøvere har fått prøvd plasthopping 
for første gang. Det ble også senhøstes ar
rangert et hopprenn på plast for de yngste 
utøverne i K15 og K25. Neste sommer 
håper vi på trening og renn i alle bakker 
i løpet sommersesongen. Det er så smått 
også påbegynt oppussing av det gamle 
dommertårnet med isolering og ny panel 
på innvendige vegger.
En ny vintersesong står nå for tur og vi 
håper på en lang og fin vinter med mange 
små og store hoppere i aksjon. Når dette 
skrives er det ennå ikke produsert snø i 
anlegget da det i år har vært problemer 
med både vannpumper og strømtilførsel. 

 TEKST: TORMOD BUSTERUD
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Det meste skal nå være i orden og vi ser 
nå fram til å få rikelig med kuldegrader 
slik at vi kan få satt anlegget i stand.
Sist sesong opplevde vi en liten økning i 
rekruteringen noe vi håper fortsetter også 
kommende sesong. Det ble sist vinter 
 arrangert aktiviteter ute på skoler i regi  
av Hedmark skikrets med tanke på 

rekrutering, noe vi håper de viderefører 
kommende vinter. For å kunne øke 
 rekrutteringen er vi avhengige av en  
god og lang vinter slik at den yngre garde 
finner veien til Lierberget sammen  
med sine foresatte. Vi ønsker nye og 
gamle hoppere velkommen til en ny og 
 spennende vintersesong i Lierberget.
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Hva skjer i Lierberget hoppsenter  
SESONGEN 2019/2020

Det vil i løpet av sesongen i tillegg 
til treningskvelder bli arrangert 
flere renn i Lierberget hoppsenter.  

De faste rennene går som planlagt med 
Oddvarrennet 25. januar og Vårspretten 
14. mars. I tillegg vil Vallset IL arrangere 2 
renn (Vallset open) på de samme helgene. 
I forbindelse med treningskvelder vil det 
bli arrangert klubbrenn/karusellrenn i alle 
bakker. Tidspunktene vil komme i løpet 
av sesongen. Vi håper også å kunne delta 
på en av skileikkveldene til langrenns
gruppa i Vang skiløperforening.

HOVEDLANDSRENNET
Årets høydepunkt vil imidlertid bli 
Hovedlandrennet for jenter og gutter 15 
og 16 år. Her vil hoppdelen for kombin
ertløperne og spesialhopperne arrangeres. 
Langrennsdelen vil Nybyda Il ta seg av. 
Arrangementet gjennomføres i perioden 
2023 februar.

SOMMERSESONGEN
Sommersesongen er på langt nær spikret, 
men vi ser for oss en god del aktivitet i 
alle bakkene til sommeren. Hvis alt går 
som det skal vil det bli faste treningsdag
er, og det er også håp om å få arrangert et 
sommerhopprenn eller to i løpet sommer 
og høst.

 TEKST: TORMOD BUSTERUD
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Komme i kontakt med hoppmiljøet   
I LIERBERGET
Lierberget hoppsenter består av 
5 bakker. K-7, K-15, K-25, K-40 og 
K-70. Det vil si at vi har bakker som 
alle kan hoppe i uansett nivå.   

Da det gjelder alder er det ingen nedre 
aldersgrense, men det er en fordel å ha 
prøvd en eller annen form for skiaktivitet 
før du eventuelt prøver deg i hoppbakken. 
I utgangspunktet har vi sagt at du bør 
være 5 år men hvis lysten er der så bare 
møt opp. Hoppbakkene driftes av flere 
klubber og har derfor trenere/aktivitets
ledere fra flere klubber.

Her er noen navn og telefonnummer som 
kan kontaktes vedrørende hopping 
i Lierberget.

5 år til og med 5. klasse:
Morten Harkinn 907 28 445
Pål Tåsåsen 415 98 595
Tormod Busterud 902 23 905.

6. klasse og eldre:
Halvor Oustad 481 14 550
Arnfinn Markeng 906 49 667
Kjell Erik Sagbakken 901 00 023

Furnes skiløperforening er den klubben 
 i distriktet med flest hoppere. Det er 
også de som står for det meste ved rørende 
renn, planlegging, trening etc. 

Her er Hans Ludvig Harkinn leder av 
hopp gruppa og kan svare på det meste av 
spørsmål. 
Han kan kontaktes på tlf. 907 28 445.

Vi har hoppski med NNNbindinger 
for nybegynnere og ulike typer hopp
ski, sko og dresser til utlån for de som 
har prøvd litt tidligere. Utstyret finnes 
i hopp bakken, men du må ha med deg 
egen hjelm. Det går fint å hoppe i vanlig 
treningsutstyr i de minst bakkene. 

For de minste er det satt opp fast 
 treningstid på torsdager fra kl. 1800  
(510 år). Småbakkene vil også så langt det 
lar seg gjøre være preparert på tirsdager.  
For de eldste er det treningstid på 
 tirsdager og torsdager fra kl. 1800.  
Det er mulig å bruke bakkene utenom 
treningstidene, men det kan da ikke 
påregnes at det finnes trenere i bakken ei 
heller at bakkene er ferdig preparert.

 TEKST: TORMOD BUSTERUD
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Hamar Alpinsenter, Lierberget 
ligger kun 10 minutter fra Hamar 
sentrum og her kommer du opp til 
Hamars beste utkikkspunkt. 
Bakken har to traseer, en blå/
rød med «turisten» og en rød/
sort med «henget». Bakken har en 
lengde på 320 meter og en høyde-
forskjell på 117 meter. I tillegg har 
vi et morsomt parkområde.   

Lierberget er en utmerket treningsbakke, 
der man får mange repetisjoner i varierte 
traseer. Her er det utfordringer for alle 
uansett nivå. Vi sier at; lærer du å kjøre 
i Lierberget – så kan du kjøre hvor som 
helst i verden. Og heisen – den er kjapp!

SKISKOLE OG SOSIAL  
SAMLINGSARENA
Vi har et flott nærmiljøanlegg, med høy 
aktivitet hele sesongen. Vi arrangerer 

årlig skikurs i januar og skiSFO hver 
vinter ferie. Hvert kurs fylles alltid opp 
med rundt 120 unger. Snowboardkurs 
gjennom føres også i løpet av sesongen. 

EN MORSOM OUTSIDER
Bladet «FRI FLYT» klassifiserte oss som 
nr. 5 av anlegg i Norge som en morsom 
og energisk outsider, og et anlegg det er 
verdt å besøke. Vi kom da på lista bak 
Geilo, Kvitfjell, Trysil, Varingskollen og 
så; Hamar Alpinsenter!!

 TEKST: ERIK MØLSTAD/JON BUSTERUD

Hamar Alpinsenter 
LIERBERGET
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BARNEBURSDAGER ELLER  
FIRMASAMLINGER?
Vi legger til rette slik at du kan invitere til 
skibursdagsselskaper og ditt firma kan leie 
hele bakken og ha det som et eget lukket 
arrangement? 
Har du en idé, så spør oss gjerne om vi 
kan få det til.

AKTIV ALPINKLUBB
Vang Skiløperforening Alpin drifter og 
eier Hamar alpinsenteret.  Og alpinklub
ben er den største alpinklubben i Hed
mark med ca. 60 løpere fordelt på alle 
aldre og nivåer. Hvis du ønsker; har vi 
trening året rundt for alle alderstrinn. Her 
får du mulighet til å forbedre skiferdighe
tene dine, eller ha alpin som din satsnings
gren hvis du ønsker det.
Vi kombinerer barmarkstreningen i tillegg 
til skitrening. Da får ungene utviklet 
en bra kroppsbeherskelse. I tillegg får 
barna drive med mye forskjellig idrett, 
noe som de synes er veldig morsomt og 
motiverende. Trening for barn skal være 
lyst betont.

ÅPNINGSTIDER 2018-19
Mandag: 18002030
Tirsdag: 18002030
Onsdag: 18002030
Torsdag:18002030
Fredag: Stengt/kan leies ut til firma eller 
private.
Lørdag: 10301500
Søndag: 10301500

PRISER HEISKORT 2018-19
Kveldskort: kr 140,
Dagskort: kr 190,
Årskort enkelt medlem: kr 1.350,
Årskort familie medlem: kr 2.700,
Årskort enkelt, ikke medlem: kr 2.900,
Årskort familie, ikke medlem: kr 5.300,
Alle som kjøper årskort til medlemspris, 
forplikter seg til minimum 3 dugnads
vakter i henholdsvis heis og kafé.
Medlemsavgift Vang Skiløperforening,  
kr 500, pr. medlem eller 800, for familie. 
Registreres av hver enkelt/familie på  
www.minidrett.no
Vi har betalingsterminal på kafeen. 

Alpinklubben har ca. 300 medlemmer og 
har aktivitet hele året. Vi er den største 
og mest aktive alpinklubben i regionen og 
har tilbud for alle som ønsker å drive med 
skiaktivitet.



La oss dele med deg også!

Familien Andersen 
fikk kundeutbytte

915 07040

Vi deler overskuddet med kundene våre og er første bank i Norge 
med kundeutbytte! I april 2019 delte vi ut hele 222 millioner kroner 
til våre kunder. En familie med 4 millioner i lån fikk utbetalt litt over 
kr 6.500,-, og en person med 2 millioner i lån fikk utbetalt kr 3.255,-.

Velkommen til banken med kundeutbytte! 
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