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Sak 3   Årsmelding fra hovedlaget. 

 

Sesongen 2017/18 startet meget bra for alpinistene i Lierberget, Hamar 

Alpinsenter. Kuldegradene kom tidlig og ble værende, slik at det var mulig å 

produsere snø fra november måned. Det ble åpnet for kjøring i bakkene allerede 

før jul.  Snøproduksjonsanlegget er utvidet, slik at kapasiteten er økt betraktelig. 

Det har blitt investert ca. kr.400.000,- 

På Gåsbu Langrennsenter kom det svært lite snø før jul, det var bare så vidt at 

det var lot seg gjøre å arrangere Gåsburennet 3. juledag.  

Norgesmesterskapet som skulle arrangeres den 11.-14. januar var også i fare. 

Det ble gjort forberedelser til å begynne produksjon av snø, men heldigvis kom 

natursnøen i tide. 

På forrige årsmøte ble det vedtatt at man skulle utvide det eksisterende 

klubbhuset/kafeteriaen med et tilbygg på 240 m2. Dette ble påbegynt høsten 

2017. Med stor dugnadsinnsats fra noen få, sto det nye klubbhuset ferdig til å bli 

tatt i bruk som pressesenter ved Norgesmesterskapet som startet den 11. januar. 

Totalkostnadene ved hele prosjektet kom på kr. 1,2 millioner, noe større enn 

budsjettert.  Det er søkt om spillemidler og moms blir delvis refundert. 

Vang Skiløperforening har i løpet av 2017 investert totalt 1,6 millioner i 

anleggene på Gåsbu og i Lier. Dette er ett betydlig beløp, men vi mener at det er 

vel anvendte midler. Det har løftet standarden på anleggene våre! 

Norgesmesterskapet ble en kjempe suksess. Mange dyktige frivillige og en 

organisasjonskomite som var sammensatt av medlemmer med erfaring fra 

mange tidligere store arrangement på Gåsbu, bidro til det. Hvert enkelt medlem 

visste nøyaktig hva man til en vær tid skulle gjøre. 7 møter i 

organisasjonskomiteen i løpet av to år, var alt som var nødvendig! 

                                                                                                                                                         

 

 

Økonomi. 

Vang Skiløperforening har som tidligere nevnt investert store beløp på Gåsbu 

Langrennsenter og i Hamar Alpinsenter, Lierberget. Alle investeringer har blitt 

gjennomført uten at det har blitt tatt opp lån, med andre ord finansiert ved egne 

midler. Vang Skiløperforenings kontantbeholdning har på grunn av dette gått 

ned fra kr. 1.500 000,- til kr. 806 000.-.  Vi har hele tiden hatt kontroll på 

økonomien selv om investeringene har vært store. 



Vang Skiløperforening har i år et underskudd på kr. 32 325,- mot et overskudd i 

2016 på kr. 408 000,-. 

De ulike gruppene hadde følgende underskudd: 

- alpin    kr. 121 692,-  

- langrenn    kr.  35 028,-    

- sykkel    kr.  39 730,-  

Hoved laget gikk kr. 164 125,- i overskudd. 

 

SKINM2018. 

Norges Mesterskapet på ski 2018 ligger an til et overskudd på ca 1.5 mill. Det er 

et veldig bra resultat. Hvis man tar ut de varige investeringene så kommer 

overskuddet til å bli nesten 1.7 mill. Dette er ny rekord når det gjelder overskudd 

i forbindelse med NM på Ski.  

Vi retter igjen en stor takk til alle som gjorde dette mulig. 

 

Vang Skiløperforening har følgende medlemstall. 

Medlemmer      0 -20 år: 249 

Medlemmer      20 år og eldre: 378 

 

Styremøter        2017/ 18. 

Det har blitt avholdt 4 styremøter. 

 

Æresmedlemmer i Vang Skiløperforening. 

Bjørn Lindstad 

Helge Lidahl 

Willy Johansen  

Mikkel Dobloug.        

 

Styret i hovedlaget har bestått av. 

Gudbrand Skraastad, leder. 

Joar Brukvangen, nestleder. 

Anne Rustad, sekretær. 

Helge Andreas Nordli, kasserer. 

 

 

 

For styret 

Gudbrand Skraastad 

 

 

                                                           
 



 

 

 
Sak 4  Årsmelding fra langrennsgruppa 

sesongen 2017-2018 
 

Det er avholdt 5 styremøter i sesongen 2017 - 2018. I tillegg har det blitt avholdt møter i 

forbindelse med avvikling av ulike arrangementer.  

Vi har arrangert Gåsburennet som en del av Tour de Hedmarken. Stenfjellrunden nummer 

41 i rekken ble også arrangert med noe mindre deltagere en i fjor ca 700 påmeldte. Skileik 

ble arrangert i samarbeid med Hamar skiklubb, 117 barn har deltatt på 8 mandager. Utover 

dette vi arrangert senior NM som ble meget bra gjennomført.  

 

Vi har en visjon som sier at «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». Dette 

ønsker vi å gjenspeile i all vår aktivitet og for at det skal være mulig kreves det mange som 

bidrar og drar i samme retning. Jeg vil takke alle trenere, utøvere, frivillige i styre, komiteer 

og utvalg, foreldre og øvrige som har bidratt med en enorm dugnadsvilje og innsats gjennom 

denne sesongen og ser imot neste sesong med større ambisjoner om å nå våre ambisjoner 

og mål.    

SPORT: 

• Videre arbeid med sportsplan for å definere rammene for trening og aktivitet i de ulike 

aldersgruppene 

• Skileik har også i år vært et populært tilbud hvor 117 barn i alderen 5-7 år deltok.  

• Trond Sømoen har gjennomført basistrening og rulleskitrening en gang pr.uke 

gjennom sommeren. 

• Miljøsamling på Skei ble også i år gjennomført med en deltakelse på cirka 150 

utøvere og foreldre. 

• En rekke løpere har representert VSF både i krets, Norgescup, og NM i løpet av 

sesongen. 

• Det ble gjennomført 7 klubbrenn, 3 klassisk, 3 fristil og 1 langrennscross. 

 

 



DRIFT: 

Snøen kom i slutten av november å gjorde at alle renn og treninger kunne 

gjennomføres fra dag en.  

• I tillegg til ordinære treninger har følgende arrangement blitt aviklet: Skileik, 7 

klubbrenn, Gåsburennet, Stenfjellrunden, skoleskistafetten og NM på ski.  

• Arenaen har blitt stilt til disposisjon for Lunden skole og ulike barnehager som har 

hatt sine skirenn/dager på Gåsbu. 

• Løypekjøring på oppdrag for Vang allmenning og Hedmarken turistløyper som har gitt 

klubben ekstra inntekter. Takk til alle som har bidratt med løypekjøring. 

• Utleie av arena til Hamar skiklubb har også gitt inntekter til klubben. 

 

TILTAK: 

• Tiltakskomiteen har også denne sesongen vært velorganisert og fungert bra og utført 

alle oppgaver på en glimrende måte. 

• Tiltak har gjennomført servering og rydding i forbindelse med alle arrangement på 

Gåsbu gjennom hele sesongen.  

• Kveldsmat på tirsdager et veldig populært tiltak. I år har vi samarbeidet med Hamar 

skiklubb. 

• Sesongen avsluttes med premieutdeling. 

 

   MARKED: 

• Sponsorinntektene er preget av gode, langsiktige avtaler. Et par avtaler har blitt sagt 

opp og noen har kommet til.  

• En velfungerende markedsplan og sponsorprogram har bedret VSF’s omdømme i 

”skimarkedet” og bidratt til å forsvare vår posisjon som den største og ledende 

skiklubben i Hedmark, samt økt vår markedsverdi mot næringslivet lokalt og 

nasjonalt.  

• Programhefte 9. årgang er blitt produsert. For å informere våre medlemmer og 

markedsføre VSF på en profesjonell måte. Programheftet har blitt trykket i ca. 400 

eksemplarer. 

• Vi har samarbeidsavtaler til en verdi av kr. 387.500 + mva. Dette er en nedgang med 

kr. 5500,- fra forrige sesong.  I tillegg har vi ikke fakturabaserte tjenester for ca. kr. 

100.000,-. Annonse-avtale med Hamar Arbeiderblad til en verdi av 90.000,-. 

•  I tillegg mottar vi bidrag fra Sport 1 i form av en paybackavtale på 5% av alt som 

handles av våre medlemmer. 



Ønsker å takke Tone Bleken Rud, Jon Petter Lillejordet, Anniken Baksjøberget og alle andre 

som har bidratt i ulike komiteer for innsatsen dere har gjort i VSF. 

Takk for en sesong «helt innafor»! 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Amund Wiken 
Nestleder: Torbjørn Ross 
Leder sport: Jan Ulrik Baksjøberget 
Sekretær: Anniken Baksjøberget 
Leder drift: Ivar Thorsteinsen 
Leder tiltak: Tone Bleken Rud 
Leder marked: (John Petter Lillejordet) 
Kasserer: Rune Korsmo 
 
 
Vang 22.03.18 
 
Amund Wiken 
Leder VSF langrenn. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Sak 5 ÅRSMELDINNG FRA STYRET I ALPIN 
 
 
OPPSUMMERING AV SESONGEN 2017 
Det har vært en normal sesong med oppstart av snøkanoner før jul. Slik at åpning av bakken 
ble 7 januar. Dermed kom vi fort i gang med skitrening, salg av heiskort og skikurs. 81 stk 
skiglade unger på skikurset og ca 106 stk på SFO skiskolen er vi utrolig godt fornøyd med og 
er vår beste reklame, rekruttering og inntektskilde. 
 
Rekrutteringen i alpingruppa har vært god denne sesongen også. Det har vært en stor 
gruppe med aktive utøvere på treninger gjennom hele sesongen med alpintreninger tre 
dager i uken gjennom vintersesongen. Sort gruppe har gjennomført barmarkstrening fra 
sesongslutt til sesongstart og for de andre gruppene har det vært gjennomført 
barmarkstrening fra høsten og frem til desember. Helårstreningen øker den sosiale gleden 
for utøvere og trenere og gjør at samholdet blant løperne blir styrket. 
Samarbeid mellom klubbene har blitt enda bedre og Brumunddal og Nordbygda/Løten trener 
regelmessig i Lierberget, samt at det gjennomføres felles samlinger for klubbene. 
Alt i alt er vi på rett vei og er den største alpinklubben i Hedmark skikrets. 
 
Alt i alt en veldig god sesong med lite problemer og utfordringer, og med bra salg av 
heiskort/kiosksalg 
 
Mål for 2018: 
Fokus på: 
*Øke inntektene 
*Øke antall arrangementer for økt rekrutering og inntekter. 
*Kostnadskontroll- føring av regnskap opp mot budsjett 
*Rekruttering – i alla alderstrinn  
*Involvere ungdommen til arbeidsoppgaver i klubben. 
*Bli flinkere på å involvere foreldre i dugnadssammenheng, med mer dedikerte 
arbeidsoppgaver. 
*Komplettering/ferdigstille utvidelsen på snøproduksjonanlegget i Lierberget.  
*Planlegg nytt garasjebygg. Viktig for å få ned drifts- og slitasjekostnader på tråkkemaskina. 
 
Vi får utrolig mye hyggelig omtale rundt om på bygda og byen. Mange synes vi har et flott og 
hyggelig anlegg med et bra tilbud for alle i byen vår. 
 
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2017. 
 
På vegne av styre i alpin – Erik Mølstad 

 
 
 
 



 
UNDERRAPPORTER 
 
DRIFT  
Driftsgruppa har i sesongen 2017 bestått av 8 personer. 
Driftsansvarlig 2017 har vært Sondre Eggen 
 
Tråkkemaskin 
En del påkostninger ved oppstart mot 2017/2018 sesongen.  
Service gjennomført og skifte av noe slitasjedeler. 
Maskinen har ellers fungert meget bra. 
Lierberget Hoppsenter leier tråkkemaskina for preparering av hoppanlegget.. 
 
Scooteren  
Det er utført service før sesongen. 
Tilstand – Bør skiftes ut. 
 
Rihno 
Har fungert meget bra. 
Utført stor service før sesong. 
Anbefaler ikke skifte av denne på minst en sesong til. 
 
Snøproduksjon 
I forkant av 2017/2018 sesongen er snøproduksjonsanlegget blitt utvidet med ny pumpe, ny 
rørledning opp til hengkulen og ny kompressor. Denne utvidelsen medfører at kapasiteten i 
snøproduksjonsanlegget er økt med 70 til 100%. 
 
Den økte kapasiteten gjør at vi kan legge snø i anlegget på kortere tid, som sikrer tidligere 
åpning av alpinsentret.  
Og for sesongen 2017/2018 hadde vi rekordtidlig åpning, med trening fra medio desember 
og åpning for publikum i romjulen. 
 
Kapasitet i snøproduksjonanlegg til alpinanlegget, leies ut for produksjon av snøen til 
hoppanlegget. 
 
Heisen  
Bytte av an del heiskroker ble utført før åpning – utført av driftsgruppa 
Heisen ble godkjent av taubane og tivolitilsynet i feb 2016. 
 
Bygninger 
Verksted er fortsatt i meget dårlig forfatning – nytt verkstedbygg har vært planlagt, men ble 
utsatt i tid. Mye av påkostningene som har vært (og vil komme) på tråkkemaskina, er på 
grunn av at denne står ute hele vintersesongen. Dette gir mye påkjenning og slitasje på 
maskina. Innendørs garasjering, hvor maskina står temperert og snø/is smeltes av mellom 
hver gang den er i bruk, vil øke levetiden på slitasjedeler med opptil tre ganger. 
 
Planlegging av nytt garasjebygg tas opp igjen i 2018. 
 
Alt i alt så har sesongen 2017 fungert meget bra for driftsgruppa. 
SONDRE EGGEN 

 
 

 



ØKONOM 

I sesongen 2017, er fokuset på å holde forbruk ned samt å øke inntektene. 
Det er foretatt vesentlige innvesteringer i snø produksjonsanlegget. Dette har ført til at vi for 
2017 sesongen har et driftsmessig underskudd. Ut fra regnskapet har alpingruppa for 2017 
et underskudd på kr 121.692,- mot et positivt årsresultat for 2016 på kr 139.705,- 

Kasserer: Ann Iren Grønlien 
 

SPORTSLIG 2017 

BARMARK:Sort gruppe har hatt trening hele året.De andre gruppene startet opp ved 
skolestart i august. 
 
SKI:Sommeren 2017, treningstur tur til Juvass i samarbeid med Hedmark skikrets og 
deltakere i fra flere klubber. Meget god samling.  
Høst 2017 treningsleir i høstferien på Geilo sammen med Hedmark Skikrets. Her 
samarbeider vi om trenere og samlingen er åpen for alle nivåer. Meget gode forhold og dette 
fortsetter vi med i årene som kommer. 
I Lierberget har det foregått trening for alpint hver mandag og onsdag samt torsdager. Det 
har deltatt ca 50-60 løpere på disse treningene. 
 
SKIKURS:Skikurs alpin ble gjennomført 21/22-1.2017. 81 stk gjennomførte kurset. Et meget 
vellykket kurs. Meget god hjelp av instruktører som besto av dagens treningsapperat samt 
tidligere løpere, foreldre og de  løperne våre.  
Skikurs Snowboard ble med 9 deltakere. Ledet av Jonathan Paddon og Hedmarkstoppen 

Folkehøgskole. 

SKISKOLE:Mandag, tirsdag og onsdag i vinterferien arrangerte vi Skiskole fra kl 0730 til Kl 

1630. Vi serverte frokost, lunsj og mellommåltider. Dette er et viktig rekruteringsområde for 

vår klubb. ca 106 stk gjennomførte dette. Fabelaktiv har lagd en videosnutt angående dette 

for Norsk Tipping sin Ekstratratrekning. Denne ble sendt på NRK 1. 

TRENERE: 
Sort har bestått av ca 15 løpere. Med Ninni Eline Birkedal og Marius Solberg Olsen som 
trener fra April. 
Rød har bestått av ca 35 løpere. Med Bjørn Kjellberg, Mads Brynhi og Rolv Marius Faleide 
som trenere. 
Blå har bestått av ca 25 løpere,  PK Aasterud og Andreas Vibstad Tollefsen 
 
Konklusjon 
VSF Alpin har hatt en nedgang i den yngste gruppa. Dette på tross av god deltakelse på 

Skikurs og SkiSFO. Sportslig så har løperne representert klubben på en god måte i kretsrenn 

og nasjonale renn. VSF løpere som Kretsmestere på flere av de aldersbestemte trinnene. 

JON BUSTERUD 

 

 
 
 
 
 



KAFEDRIFT-DUGNAD 

Avtalen med Gilberg AS er videreført også denne sesongen men det meste av varer 
har vi handlet på regning hos Kiwi. 
 
Årets investeringer for kafeen var nytt fryseskap, gitt i gave fra pensjonistgruppen 
som har leid lokalene innimellom. Eksisterende kassaapparat streiket ved 
sesongstart. Nytt ble bestilt og installert. På grunn av leveringstid hadde vi noen uker 
med gammelt apparat så oversikten over salg har i år vært ført en del manuelt. Nytt 
kasseapparat fungerer fantastisk bra og gir veldig god orden og oversikt. 
Dugnadsvaktene melder om en hyggeligere vakt når kassa er lett å forstå.  
 
Dugnad 
Dugnadslistene i heis og kafe har fungert veldig bra. Vaktlistene har blitt fylt ut etter 
hvert som de enkelte har kjøpt kort.  Som tidligere år har to familier delt en uke med 
heis/ kafevakter. I tillegg har hver familie fått en tilleggsvakt på slutten av sesongen. 
Mange utøvere på treningsgruppene har gjort tilgangen på dugnadsvakter bedre 
tidlig i sesongen.. Både kafe- og heisvakter fikk tilbud om sikkerhetskurs. Lege Eva 
Birkelund og sportslig leder Jon Busterud avholdt kurset som omfattet livredding, 
daglig drift og bruk av Rhino med og uten pulk. Et godt HMS tiltak for sikker og god 
drift av bakken som skal bli et årlig foretredende. 
 
Alle som har kjøpt årskort har blitt ført opp på liste i en samleperm og hvert enkelt 
medlem har fått ansvar selv for å sende bilde til årskort. Dette har effektivisert 
arbeidet med å utstede årskort. 
Alle bytter av vakter har de enkelte ordnet selv.  Det har blitt sendt ut varsel om vakt 
pr SMS eller e-post hver helg slik at de enkelte vakter har blitt påminnet vakt samt 
fått anledning til å sette seg inn i rutinene for kafeen.  
Det er ført en god oversikt over hvem som har betalt medlemskap og årskort slik at 
ikke heiskort har blitt levert ut før dette er betalt.  
 
Tråkkeansvarlig har selv ordnet lister for fordeling av tråkkevakter. Vi har ikke hatt 
skipatrulje i bakken i år men vi har oppfordret alle medlemmer til å være patrulje når 
de er i bakken. Det har vært noen mindre skader i bakken og rutinene har fungert 
bra. På treningsdager og renn har det selvsagt vært egne folk i bakken som har 
ivaretatt denne funksjonen. 
 
Foresatte har vært flinke til å levere kaker, kringler etc for salg på 
arrangementsdager. Dette har vært veldig populært og gitt litt variasjon i kafeutvalget.  
 
Kveldsmat er ikke gjeninnført etter meningsmåling blant utøverne/ foresatte. 
 
Målsetninger for neste sesong: 
Dugnadsoppgaver til kafeansvarlig splittes opp på flere personer slik at kafe, 
sesongkort og medlemslister deles på ulike personer. PÅ den måten får 
kafeansvarlig mer tid til å gjøre kafeen bedre. Det er ønskelig å kjøpe miksmaster for 
laging av vaffelrøre etc, elektrisk suppeterrinn for varming av suppe. Det drømmes 
også om oppvaskmaskin. 
 
 MARI FÆREVAAG 

 



 
 
 
 
Styret 2017/2018 har bestått av: 
Leder: Erik Mølstad ()  
Nestleder: Mari Færevaag (1 år igjen)  
Økonomi: Ann Iren Grønlien (Skifte i august)   
Sportslig leder: Jon Busterud (1 år igjen) 
Drift: Sondre Eggen (1 år igjen) 
Styremedlem: Kjetil Dobloug 2 år (ny) -valg 
Styremedlem: Beathe Bryhni 1 år 
 
Hamar, 27.03.16 
 
Erik Mølstad 
Leder 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Sak 6 ÅRSMELDING FOR VANG SKILØPERFORENING – 
SYKKELGRUPPEN 2017. 
 
Styret har hatt 3 møter i løpet av perioden.  
 

TILBAKEBLIKK PÅ SESONGEN/AKTUELLE SAKER I 
SYKKELGRUPPEN: 
 
 
MEDLEMMER/MÅLSETNING MED SYKKELGRUPPEN: 
Medlemsmassen er stabil. Det dukker stadig opp noen nye som ikke har tilknytning til 
klubben fra før. 
Målsetningen for sykkelgruppe er: 
Samle flest mulig «birkebeiner syklister» for å skape et trivelig og sosialt  
sykkelmiljø i og rundt klubben. 
Landeveisgruppen er som tidligere, en del terrengsyklister bruker sin landeveissykkel 
litt fra våren/forsommeren, før de går helt over på terrengsykkelen. 
 
TRENING: 
Terrenggruppa har hatt 2 faste ute treninger i uka, mens de som også satser på 
landevei har vært på veien 4 ganger i uken. 
De «aktive» jentene har begynt å bli borte. 
Oppmøtet på gutta har vært varierende, men på enkelte langturer har vi vært opptil 20 
stykker.  
 
Vi ser også at mange ikke er riktig så ivrige lenger som de var, men dette er i tråd med 
hva sykkelsporten på dette nivået generelt opplever. 
 
Ungdomsgruppa sliter sykkelgruppa med å få god aktivitet rundt, dette skyldes 
mangel på «ivrige» syklister i denne aldersgruppa. Sykkelgruppa har bestemt at 
satsingen på denne gruppa inntil videre legges til et minimum. Klubben får vurdere om 
andre grupper innenfor VSF skal prøve å få til noe rundt aktiviteter rundt barne- og 
ungdomsgruppa. 
 
 
 
SPORTSLIGE RESULTATER: 
Sykkelgruppen har ingen «aktive syklister», men flertallet i gruppen er med på 
Birkebeinerrittet som er sesongens store mål. Gruppen hentet hjem ca 20 merker i 
rittet.  
Landeveisgjengen var noe roligere i 2017, men 4 av gruppens medlemmer syklet 
Lillehammer – Oslo sammen med Ottestad Sykkel.  
 
 



ARRANGEMENT: 
Sykkelgruppen har arrangert HedmarksVidda Rundt sammen med Nordbygda/Løten 
Ski/Sykkel. Dette er et seedingsritt til Birkebeinerrittet og fikk en deltagelse på drøyt 
180, en liten oppgang fra 2016. Det nå er hard konkurranse om syklistene, med fine 
terrengritt hver helg, og vi så at flere ritt ble avlyst/ikke arrangert etter ferien. 
Dette har nok også en sammenheng med at sykkel er på nedgang generelt sett. 
Nytt ritt lørdag 30. juni 2018. 
 
Sykkelgruppa arrangerte et oppvisningsritt på CC Stadion for barn/ungdom i mai 2017. 
 
Sykkelgruppa arrangerte et av samlet 5 ritt i Mjøsa Terrengsykkelcup i Rundbane på 
Gåsbu. 
Bra deltagelse av barn og ungdom fra region innlandet.  
 
ANLEGG: 
Rundbaneløypene på Gåsbu er fortsatt ideelle med hensyn til trening og ritt. Det er nå 
flere fine rundløyper på Gåsbu med forskjellig lengde og vanskelighetsgrad. De er i 
utgangspunktet lagt i og omkring dagens skiløyper.  
 
GENERELT: 
Det ble arrangert en sosial tur til Strømstad hvor 9 av våre medlemmer med familier 
reiste over en helg for å være med på Grenserittet. 
 
AKTUELLE SAKER/UTFORDRINGER: 
Sykkelgruppen har som målsetning å holde på det meget gode sosiale miljøet i 
gruppen i året som kommer.   
Videre håper vi at enda flere av våre medlemmer greier merke i Birkebeinerrittet da 
dette er et naturlig mål for mange. 
 
Fortsette å utvikle Hedmarksvidda Rundt til å bli et stort og attraktivt arrangement 
sammen med Nordbygda Ski/Sykkel som aktive syklister vil delta på. Det vurderes i 
øyeblikket noen endringer av dagens trase` for å tilpasse seg en trend om noe mere 
terreng. 
 
På bakgrunn av at barne- og ungdomsgruppa for tiden ikke har noen « aktive» 
syklister og med det har svært lite personer som kan være med å drive  
arrangementet/gruppa videre så har vi medelt Mjøsa Terrengsykkelcup at Vang 
Skiløperforening inntil videre har trukket seg ut av samarbeidet.  
 
 
REGNSKAP 2016: 
Sykkelgruppen har god økonomi. For detaljer viser vi til revidert regnskap. 
 

BUDSJETT 2018 og 2019 

Budsjett ligger vedlagt årsmeldingen.  
 

 
 
 
 
 
 



STYRET 2017: 
Styret i sykkelgruppen har bestått av:  
Leder:      Kjetil Busterud    
Nestl./Kas.:     Ola Busterud   
 
 
Vang, 4. mars 2018 
Styret i sykkelgruppen 
 
   
 
Kjetil Busterud/leder   Ola Busterud /nestleder og kasserer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Sak 7 Årsrapport Lierberget hoppsenter SA, hopp og kombinert 

Vang skiløperforening sesongen 2017/18. 
 

Lierberget hoppsenter SA 
Nok en sesong i Lierberget hoppsenter er på hell. Vi kom i gang noe tidligere denne 

sesongen grunnet gunstige værforhold og utvidelse av alpingruppas snøanlegg. Dette har 

gjort jobben betydelig lettere og mindre tidkrevende. Det ser ut til at sesongen også kan 

bli noe lengre enn de siste årene da det i år er en meget snørik og forholdsvis kald vinter. 

Det ligger i år store mengder snø i anlegget noe som har medført en del ekstra 

prepareringsbehov både i unnarenn og tilløp. Det er ikke få kilo med snø som er måkt ut 

av bakkene i år. Vi ser allikevel med glede på dette da det er moro med en skikkelig 

vinter igjen.  

Grunnet fjorårets ras i K-70 og K-15 sine unnarenn har det i løpet av sommeren og 

høsten 2017 blitt gjort utbedringer i skråningene tilknyttet bakkene. Vi håper nå at de 

siste utbedringene vil holde slik at vi unngår nye masseutglidninger og ras. Det har i 

hvert fall ikke skjedd noe mer i løpet av høsten og det tar vi som et godt tegn. 

Snøanlegget med rør i hoppbakken er i løpet av høsten utbedret og vi har fått flere 

punkter å produsere snø fra. Dette gjør at vi lettere og raskere kan snølegge hele 

anlegget. En siste rest av utvidelse av snøanlegget vil bli gjort i løpet av sommeren, og 

dette gjelder kun 2-3 punkter i småbakkene. 

Vanningsanlegg for sommerhopping ble i løpet av høsten ferdigstilt. Det mangler kun 

montering av pumpe i konteiner og testkjøring av anlegget. Gjenstående arbeid i 

forbindelse med klargjøring til plasthopping er å legge gress på slettene samt tilføre 

vann til tilløpene. Vi regner med å kunne ta vann fra bekken på toppen av anlegget og 

føre dette ned til tilløpene i de forskjellige bakkene. Arbeidet vil bli sluttført så raskt det 

lar seg gjøre når snøen har forsvunnet. Det er da godt håp om å kunne hoppe på plast i 

samtlige bakker relativt tidlig på sommeren. 

Det er fortsatt en del andre saker å ta tak i som oppussing av dommertårn, bygge 

trenertribuner, bygge flere trapper og det er også ønske om å få til en liten tauheis i de 

minste bakkene. De gamle Øståsbakkene ble også revet sent høsten 2017. Her gjenstår 

det å fjerne en trapp samt en opprydding på sletta som vil bli utført i løpet av 

sommeren. 

 

Arrangementer/treninger/rekrutering 
Det har i år blitt arrangert flere renn i Lierberget. Oddvarennet gikk av stabelen i 

januar hvor det var både hopp og kombinertrenn.  Vallset IL arrangerte Vallset Open i 

Lierberget dagen etter.  Vårspretten blir arrangert lørdag 17. mars og Vallset IL 

arrangerer nok et Vallset Open-renn den 18. mars. Det er i tillegg arrangert flere 

telenorkarusellrenn i anlegget. Deltagelsen på alle renn har vært relativt god, men det er 

helt klart plass til flere hoppere og kombinertløpere i bakken og løypa. Furnes har stått 

og står som arrangør av Oddvarrennet og Vårspretten og Vallset som arrangør av 



Vallset Open. Det er også planlagt et arrangement i Lierberget 10. mars hvor utøvere i 

hopp, alpin og langrenn skal konkurrere sammen på lag med en representant fra hver 

gren i forskjellige øvelser. Dette er et spennende prøveprosjekt som man håper skal bli 

et årlig arrangement i Lierberget. Dette er en fin anledning for våre utøvere til å bli 

bedre kjent med hverandre og få se hva andre utøvere driver med i sine spesifikke 

grener. 

Det har som tidligere vært et bredt samarbeid om treninger høst, sommer og vinter. Det 

har vært klubbtreninger for de minste på Kylstad skole og et utvidet samarbeid for 

aldersgruppene som er innlemmet i Hedmarkhopp, og som samler utøvere fra klubbene 

i Sør-Hedmark. I Lierberget har det vært treninger for alle gruppene samlet på tirdager 

og torsdager. Det har i tillegg vært en jentesamling som gikk av stabelen i romjula. Det 

har også vært en del aktivitet i anlegget utenom de faste treningstidene. 

Vi har også i år hatt en «hoppskileikkveld» på Gåsbu sammen med VSF langrenn hvor 

ca. 120 barn deltok. Dette med sikte på å skape interesse også for hoppsporten. Det så ut 

til at den yngre garde syntes opplegget var morsomt og at de trivdes med å prøve nye 

ting. I tillegg til dette er det satt i gang flere andre rekrutteringstiltak med tanke på få 

barn og unge ut på ski. Norges skiforbund og Hedmark skikrets står bak et 

prøveopplegg med oppsøkende virksomhet på skoler med barn på SFO som målgruppe. 

Målområde er hele Hedmark og det har blitt organisert med at de forskjellige skolene i 

Hedmark har fått besøk av aktivitetsledere plukket ut av Hedmark skikrets. (Initiativet 

har kommet fra Norges skiforbund). Det blir her gjort en kort innføring i de forskjellige 

grener, lagd skileikområder sammen med barna, og gitt litt informasjon om hvordan du 

kan gå frem for å få kontakt med de forskjellige grener. For vårt område har skolene 

Kylstad, Lunna, Ingeberg, Jønsrud og Hempa fått besøk. Det er planer om å besøke 

flere skoler hvis det blir tid og anledning. Som avslutning vil samtlige barn bli invitert til 

en aktivitetsdag (planlagt tirsdag 13. mars) i Lierberget med lek og moro. Vi håper at 

dette vil inspirere flere til å komme seg ut på ski og at det vil styrke rekruteringen i de 

forskjellige grener. 3. mars vil vi også være representert på Hamar Vinterfestival 

sammen med flere andre idrettsgrener. Dette er også et rekrutteringstiltak hvor vi vil 

vise frem hoppsporten. I dag har Vang SF ingen aktive utøvere selv om det finnes flere 

utøvere som bor i Vang, men hopper for andre klubber. En årsak til dette er at Furnes 

skiløperforening alltid har hatt hoppgruppe, det er de som står for innetreninger og 

organisering, og det er derfor naturlig at de fleste utøverne havner i denne klubben. Det 

hadde imidlertid vært hyggelig om Vang SF på sikt hadde fått til en egen gruppe med 

løpere med fortsatt samarbeid om treninger og arrangementer med Furnes og 

Nordbygda Løten ski som vi har i dag. 

Hedmarkhopp og kombinert favner utøvere fra hele fylke. Disse har deltatt og gjort sine 

saker bra i NM for seniorer, junior-NM, hovedlandsrenn og på Solan Gundersen. 

Resultatene viser at vi har utøvere helt i toppen både blant gutter og jenter. Uansett må 

det fortsatt satses hardt på å rekruttere utøvere til hopp og kombinertsporten. 

 

Økonomi/samarbeid 
Lierberget Hoppsenter SA har fortsatt et byggebudsjett og et driftsbudsjett. 

Byggebudsjettet er i balanse og vi vil greie å sluttføre anlegget uten å låne penger. Da 

det gjelder driftsbudsjettet går dette nå med underskudd, grunnet økte priser fra 

alpingruppa. Her må det sees på om det er muligheter til innsparinger eller om det er 

mulig for alpingruppa å redusere prisnivået på enkelte tjenester. Hverken hopp eller 

alpin er tjent med at hoppanlegget ikke kan driftes som i dag. Alpingruppa vil tape på 

dette som en følge av tapte inntekter fra hopp som leie av tråkkemaskin, snølegging, etc. 

selv om dette også er store utgiftsposter for dem. Det er utarbeidet en kontrakt mellom 



hopp og alpin som bør gjennomgås etter sesongen for å se om det finnes muligheter for 

endringer vedrørende utgiftsnivået. Det er i år ført kjørebok på tråkkemaskinen slik at 

vi denne sesongen vil få se hvor mye maskina går totalt i alpinbakken og i hoppbakkene. 

Samarbeidet med alpingruppa har for øvrig fungert bra også i vinter. Snølegging, 

preparering av anlegg og gjennomføring av ulike aktiviteter har gått bra. Sesongen ser 

også ut til å bli lenger enn tidligere år grunnet en forholdsvis kald og snørik vinter. En 

lengre sesong bør være bra for økonomien selv om de store snømengdene har ført til et 

noe større behov for preparering i anleggene. 

 

Tormod Busterud 

Medlem hovedlaget hopp og kombinert, styremedlem i Lierberget Hoppsenter SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Sak 12  Medlemskontingent 
 

Kontingenten for 2018 blir uendret: 

Enkeltmedlemskap      kr. 400,- 

Familiemedlemskap (gjelder fram til fylte 20 år) kr. 750,- 

 

 

 
 
 

Sak 13 B  Valg 
Valgkomiteens innstilling til styre i Vang skiløperforening – Alpingruppa 
 
Årets valgkomité er: Bjørn Kjellberg (ikke i styret) 
 
 
Innstilling til styre i VSF Alpin fra og med sesongen 2018/19 
 

Leder: Erik Mølstad 1 år - valg 
Nestleder: Mari Færevaag 1 år -valg 
Sportslig leder: Jon Busterud 2 år  
Drift: og bygninger: Kjetil Dobloug 1 år  
Styremedlem: Andreas Rudjord 2 år 
 
Kasserer Ann Iren Grønlien (ikke en del av styret) 
 


