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Årsmøte Vang Skiløperforening 2019 
Tirsdag 26. mars kl. 19.00 på Gåsbu 
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Sak 3   Årsmelding fra hovedlaget. 

Sesongen 2018/19 start med at det ble produsert bra med snø i Lierberget, Hamar 
Alpinsenter, før jul. Det ble åpnet for kjøring i anlegget i rom julen, åpent for alle fra 2. 
januar.  
På Gåsbu Langrennsenter kom snø som vanlig i begynnelsen av desember, ikke nok 
til å arrangere det først klubbrennet, men nok snø til å gjennomføre Gåsbu rennet 3. 
juledag. Det ble ett flott arrangement med 700 deltakere.  
I Hamar Alpinsenter, Lierberget, har man også i år fortsatt utbedringen av   
snøproduksjonsanlegget. Dette har ført en mer effektiv og en korter 
produksjonsperiode av snø.   
  
Økonomi  
Vang Skiløperforening har som tidligere år en god økonomi. Det har ikke vært de 
store kostnadene hverken på Gåsbu eller Lierberget, bare de årlige 
driftskostnadene.  
Vang Skiløperforening har i gått til innkjøp av ny prepareringsmaskin. Prisen på den 
nye maskinen er 2 020 000 ekl. mva. Dette er finansiert med på følgende måte.  

• Salg av bruktmaskin                 Kr.    650 000,-  
• Støtte fra OBOS                       Kr.    500 000,-  
• Støtte fra Sparebanken            Kr.    350 000,-  
• Anleggs støtte fra NIF              Kr.    300 000,-  
• Totalt                                        Kr. 1 800 000,-    

Det mangler Kr. 220 000 på full finansering, for å dekke inne dette beløpet søkes det 
Hammar Kommune om støtte.  

Vang Skiløperforening har i år følgende regnskaps resultat.  
• Alpin     Kr. 131 180,- overskudd  
• Hamar Alpinsenter   Kr.   30 611,- underskudd  
• Langrenn    Kr. 177 399,- underskudd  
• Gåsbu Langrennsenter  Kr.   21 608,- underskudd   
• Sykkel    Kr.   29 193,- underskudd  
• Hovedlaget    Kr.1673 835,-overskudd  
• Overskudd for VSF   Kr.1 546 204,-  

   
Vang Skiløperforening har følgende medlemstall.  
Medlemmer     0 – 20 år:                   249  
Medlemmer      20 år og eldre:          378  
Totalt                                                 627  
 



Æresmedlemmer i Vang Skiløperforening.  
Bjørn Lindstad  
Helge Lidahl  
Willy Johansen  
Mikkel Dobloug  

Styret i hovedlaget har bestått av.  
Gudbrand Skraastad, leder  
Joar Brukvangen, nest leder  
Anne Rustad, sekretær  
Helg Andreas Nordli, kasserer  
  
For styret  
Gudbrand Skraastad  
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Sak 4  Årsmelding fra langrennsgruppa sesongen 2018-2019 
Det er avholdt 6 styremøter i sesongen 2018 - 2019. 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. Der hadde vi 703 
deltagere. Stenfjellrunden ble arrangert for 42. gang, med en del færre deltagere en i 
fjor. Totalt 471 deltagere. Skileik ble også i år arrangert i samarbeid med Hamar 
skiklubb. 120 påmeldte, og 110 barn som har deltatt.    
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 dette skal være mulig kreves 
det at mange 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. Vi ser imot neste sesong med 
store ambisjoner om å nå våre ambisjoner og mål.  
SPORT:  

• Det ble gjennomført 6 klubbrenn. Det første, før jul måtte vi avlyse pga. 
snømangel, men det har blitt arrangert renn i både klassisk og fristil samt 
langrennscross og 100m sprint. Takk til Marte og Tone for organiseringen av 
sesongens klubbrenn. 

• Skileik har også̊ i år vært et populært tilbud. 110 barn i alderen 5-7 år har 
deltatt på skileik de 8 mandagene far Januar til Mars. Under ledelse av Espen 
Røe.  

• Trond Sømoen har gjennomført basistrening og rulleskitrening gjennom 
sommeren.  

• Miljøsamling ble også i år arrangert på Skeikampen, hvor både løpere og 
foreldre koste seg. Det ble også arrangert en miljøsamling i Klatreparken på 
Helgøya.  

• En rekke løpere har representert VSF Sjusjøcup, Ungdommens 
Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norgescup, og NM i løpet av sesongen.  

• Nytt av året, så har vi også et lag i Skiclassics.  
• Jan Ulrik har flere detaljer rundt det sportslige. 
• En stor takk til Jan Ulrik som i mange år har styrt sport med stødig hånd.  

DRIFT: 
Snøen kom litt for seint til første klubbrenn, men ut over det har stadion fremstått 
velpreparert til treninger, klubbrenn, Gåsburennet, Stenfjellrunden og skileik. En stor 
takk til de som kjører løyper og rigger stadion til renn.  



• Vi har kjøp inn ny løypemaskin. Med støtte fra OBOS og Sparebank stiftelsen.  
• Det har blitt satt opp mere lys inne på stadion.   
• Hamar skiklubb har også i år leiet stadion. 
• Ivar Thorsteinsen har full kontroll på drift, og har flere detaljer rundt drift. 

Tusen takk!  
TILTAK:  

• Tiltakskomiteen har vært meget velorganisert og fungert bra denne sesongen. 
De har utført alle oppgaver på en glimrende måte.  

• Tiltak har gjennomført servering og rydding til alle arrangement. De har satt 
opp dugnadslister og servert mat i forbindelse med dugnader.  

• Vi har utvidet kjøkkenet, noe som letter arbeidet og gir bedre oversikt. 
• Kveldsmat på tirsdager et veldig populært tiltak. Også i år har vi samarbeidet 

med Hamar skiklubb om dette.  
• Sesongen avsluttes med premieutdeling på Høyvang 7. april.  
• Tusen takk Mona for en fremragende jobb.  

MARKED: 
• Markedsgruppa har i år hvert preget av mye surr og rot. Arbeidet med 

sponsorer har ikke blitt fulgt opp av gruppen.  
• Vi fikk inn en ny leder for marked i September, men jobben med å fornye 

sponsor kontraktene ble ikke gjort. Heller ikke noen jobb med å få inn nye. 
• Dette har ført til at vi har mistet noen sponsorer. 
• Våre inntekter fra sponsorer har derfor gått noe ned i år. 
• Rune Korsmo har detaljene på våre inntekter. 
• I januar ble leder marked fritatt fra sine arbeidsoppgaver. 
• Programhefte 10. årgang er blitt produsert. For å informere våre medlemmer 

og markedsføre VSF på en profesjonell måte. Programheftet har blitt trykket i 
ca. 400 eksemplarer. En stor takk til Kjetil, for arbeidet med Programhefte. 

• Vi har en avtale med Sport 1, så de som har registrert seg får rabatt på utsyr. 
Ønsker å takke styret for en fantastisk jobb. En spesiell takk til John Petter Lillejordet 
og Rune Korsmo, som tok tak i sponsor arbeidet.    
Styret har bestått av: 
Leder: Torbjørn Ross 
Nestleder: Marte Nordli 
Sekretær: Line Merete Libak.  
Web/Fb. ansvarlig: Kjetil Alm-Kristiansen. 
Kasserer: Rune Korsmo.  
Leder sport: Jan Ulrik Baksjøberget.  
Leder drift: Ivar Thorsteinsen  
Leder tiltak: Mona Sandaker Mykleset.  
Leder marked: --( John Petter Lillejordet)  



Vang 04.03.19.  
Torbjørn Ross  
Leder VSF langrenn. 
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Underrapporter Langrenn: 
Drift: 
Startet nytt år med høstdugnad i september 18. Bra oppmøte og fikk gjort mye på 
anlegget før vinteren kom👍 . Så når snøen kom så var vi klare til det.  
Sesongen så langt har godt bra for vår del i drift. Noen utgifter har det vært på 
løypemaskina i år også, men nå får vi tro og håpe den biten blir bedre med ny. I 
skrivende stund så har ikke den kommet, men innen årsmøtet så er den på plass. 
Løypekjørerne ser fram til det. Jeg synes at vi som er i drift fungerer veldig bra 
sammen. Alle bidrar slik som vi skal. Alle tar sin del, så ikke en må gjøre alt. Trenger 
ikke flere slik det er nå. 1 går antageligvis ut, så han må erstattes. 
Det har blitt gitt ett ønske til styret om innkjøp av firehjuling med aggregat for sliping 
av gress og småbusker i løypetraseer. Dette er et hjelpemiddel som kommer til å bli 
brukt til mer enn slåing i traseer.  
Alle arrangementer har gått som normalt og tror alt har fungert bra. Har ikke fått noen 
tilbakemeldinger om annet. I skrivende stund så har vi igjen 100 meter den 13. mars 
også blir det nok ett klubbrenn til med ønskelig distanse for løperne. Noe vi prøvde i 
fjor og tror mange syntes dette var morro. 
Til sommern blir stadion brukt til campingplass under NM elg som VJFF skal holde. 
Forhåpentligvis vil dette gi penger i kassa.  

Ivar Thorsteinsen 
Leder drift 

Tiltak: 
Skisesongen 2018-2019 startet med et møte før sommeren der vi fikk hilst på 
hverandre og lagt en plan for høsten. En av de som skulle være med videre i 
komiteen gav seg, siden barna hadde sluttet på ski. Det var meningen at 
tiltakskomiteen skulle bestå av 7 personer. Denne sesongen har vi vært 5 personer.  

I stede for Cirkel-K kopper har det denne sesongen blitt solgt tennbriketter fra 
Mjøsanker. Innkjøpspris var kr 20,- pr.pose, solgte dem for kr 50,- pr.pose. Hver 
familie solgte 20 poser. Dette gav en inntekt på rundt kr 48.000,-. 
Vi fikk tilbakemelding på at dette var lettsolgte produkter. Har derfor gjort avtale med 
Mjøsanker om at vi selger tennbriketter neste sesong også. 

Det har blitt satt opp nytt kjøkken inne på bakrommet til det gamle kjøkkenet. Fikk 
kjøpt industrioppvaskmaskin billig fra Hamar kommune, mot at Tjenesten for psykisk 



helse og rus får låne lokalene. Disse fornyingene har vært med på å gjøre kafedriften 
mye lettere og mere hygienisk drevet. 

Det har blitt vasket husvask i hele bygget ink. toalettene, bortsett fra den delen med 
tepper. Fikk to sofagrupper fra Gjensidige Moelven. De har vi har kjøpt bord til. De 
runde bordene som vi har lånt fra Birken har blitt malt. Det har også blitt kjøpt inn div. 
til kjøkkenet sånn at det kan leies ut, og bordpynt til de store runde bordene. Birken 
har også lånt oss mange klappstoler. 

Det har vært mye arbeid med å sette opp dugnadlister. Dugnadslister har omfattet 
vår/høst marked i Vikingskipet, klubbrenn, kveldsmat, Gåsburennet og 
Stenfjellrunden.  
Vi lagde i år en elektronisk påmelding til Gåsburennet og Stenfjellrunden.  Hver 
familie måtte sette seg opp på minst en dugnad. Vi så at dette ble litt i minste laget til 
Stenfjellrunden, og bør vurderes. 
Vår/høst dugnaden i Vikingskipet har vært for 2006-Jr. Her har det vært veldig bra 
oppmøte. Fungerte fint med at alle fikk beskjed om når de hadde vakt, og at de måtte 
bytte innbyrdes. Årskullene 2007 og yngre har vært fordelt på kveldsmat vakt og 
kioskvakt på klubbrenn. Hamar har stilt med to vakter på hver kveldsmat. Infobrev 
ang. dugnadene ble sendt ut på mail og lagt ut på fb gruppene. 

På kveldsmaten har det vært servert ostesmørbrød i tillegg til havregrøt og buffét. 
Dette har vært veldig populært. Første kveldsmaten var det 160 betalende. Antallet 
har gått ned litt utover sesongen. 
Etter Stenfjellrunden har det også blitt servert smoothie på kveldsmaten. 
På klubbrenna har det også denne sesongen blitt solgt wienerbrød. Selger ca 150 
wienerbrød på hvert klubbrenn. 

Mona S. Mykleset 
Leder tiltak 

Sport: 
Sportsutvalgets medlemmer: 

• Jan Ulrik Baksjøberget, leder 

• Sigbjørn Myklebust 

• Kjell-Arne Østvold 

• Astrid Christiane Hermansen 

• Marthe Kristine Hafsahl Karset 

Avholdt 4 møter i sportsutvalget og to trenermøter (et vår og et høst) 

Treninger og treningsgrupper 
Gruppene har 1-3 fellesøkter i uken. I barmarksesong var det tilbud om tre fellesøkter 
i uka på tvers av alder (tilbud i tillegg til treninger på gruppene), dette var 
basistrening, rulleski teknikk og langturer på beina hver søndag. Disse øktene har 
det vært bra oppmøte på. 
8 år (født 2011): Elida V. Martinsen og Teith Kyrre Dalsrud 



9 år (født 2010): Tone Bleken Rud, Lars Roar Næsset og Ingrid-Anne Ingvoldstad 
10 år (født 2009): Knut Reistad og Anne Involdstad 
11 år (født 2008): Ane Børresen Wiken 
12 år (født 2007): Astrid C. Hermansen, Tor Erik Bakken, og Thomas Martinsen 
13 år og 14 år (født 2006og 2005): Helge Flagstad, Even Opsahl, Teith Kyrre Dalsrud  
15 år og 16 år (født 2004 og 2003): Jan Ulrik Baksjøberget (i treningssamarbeid med 
OIL og HSK) 
Junior/senior: Ragnhild Hafsahl Karset 
Trond Sømoen har kjørt basistrening og rulleskiøkter i sommerhalvåret og vært 
trener på 2005, 2006, 2007 og 2008 i vinterhalvåret. 
Alle grupper var godt representert på årets høstsamling på Skeikampen. Totalt deltok 
ca 135stk med smått og stort. Vang Skiløperforening har vært representert med 
mange deltakere på kretsens junior- og miljøsamlinger.  

Skileik 
Skileiken ble i år arrangert sammen med HSK, med Espen Røed (VSF) som 
hovedansvarlig. Det ble vedtatt øke antall deltakerplasser, så i år har det vært 117 
løpere fordelt på 2012-2014. For 2012 vil det bli etablert en fast treningsgruppe på 
etter siste skileik i uke 10. Treningsgruppe 14. år har rullert på å være hjelpere på 
skileiken. 

Klubbrenn 
Antall klubbrenn som er satt opp for sesongen er 7 stk. Det planlegges i tillegg et i 
april med fellestart og valgfri distanse. 
12. desember 2018 fristil 
9. januar 2019 klassisk 
23. januar 2019 fristil 
6. februar 2019 klassisk 
13. februar 2019 Langrennscross 
13. mars 2019 Supersprint 100m 
27. mars 2019 KLUBBMESTERSKAP 
Klubbrenn 1 ble avlyst grunnet snøforhold på Gåsbu. 

Utvalgte resultater fra de eldste gruppene 
Tour de Hedmarken:  

• Nr 1 K17 Karen Myklebust 

• Nr 3 J15 Mathilde Skoglund Østvold 

• Nr 2 M18 Sigurd Rustad 

KM sprintstafett 
Gull i J15-16 til Mathilde S. Østvold og Emma Dåsnes 
Gull i g13-14 til Jonas Lillejordet og Andreas Hermansen 
KM sprint 

• Sølv G13 Jonas Lillejordet 

• Sølv G14 Andreas Hermansen 

• Sølv J16 Mathilde Østvold 

KM Klassisk 



• Bronse G13 Jonas Lillejordet 

• Sølv G14 Andreas Hermansen 

• Bronse J16 Mathilde Østvold 

• Bronse K18 Karen Myklebust 

KM fristil 
• Sølv G13 Jonas Lillejordet 

• Bronse G14 Andreas Hermansen 

• Gull M19/20 Johannes Wiken 

Ungdommens Holmenkollrenn 
• G13 Jonas Lillejordet  nr 13 (fristil) 

• G14 Andreas Hermansen nr 19. 

Hovedlandsrennet 2018 
• J15 Emma Dåsnes nr 30 

• J16 Mathilde S. Østvold nr 75 

• G16 Ludvig Baksjøberget 75 

• J16 sprint Mathilde Skoglund Østvold nr41 

• J16 sprint Dina Lillejordet nr 58 

• G15 Iver Blom-Hagen nr 67 

NC Junior 
Karen Myklebust har flere resultater på poengplass og ser ut til å kvalifisere seg til 
finalerennet på Lygna 

Seniorer 
Marthe H. Karset har topp 20 plasseringer i NC, topp 30 i NM og topp 15 
plasseringer i Ski Classic. 
Simen E. Nordli har 17. plass i Vasaloppet og flere topp plasseringer i Ski Classic. 

Når dette skrives er det mange og store skirenn som fortsatt ikke er arrangert: NM 
del to, junior finale helg, KM avslutning etc. 

Vang 10. mars 2019 
Sportslig utvalg 
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Sak 5 ÅRSMELDINNG FRA STYRET I ALPIN 

OPPSUMMERING AV SESONGEN 2018/2019 
Det har vært en normal sesong. Vi fikk produsert en del snø i desember og i starten 
av januar. Anlegget ble åpnet 3. januar. Andre helgen i januar ble det årlige 
nybegynnerkurset i alpint avholdt, med 95 deltakere. Flere av de som deltok på 
kurset har møtt opp på ordinære treninger i etterkant. I vinterferieuken arrangerte vi 
også i år SFO-skiskole far mandag til onsdag, med 110 barn. Både nybegynnerkurset 
og SFO-skiskole gjennomføres med egne løpere som instruktører. Også i år er vi 
utrolig godt fornøyd med disse arrangementene, som er god reklame for oss, gir bra 
rekruttering og er gode inntektskilder. 

Rekrutteringen i alpingruppa har vært god denne sesongen også. Det har vært en 
god gruppe med aktive utøvere på treninger gjennom hele sesongen, med 
alpintreninger fra to til seks dager i uken (avhengig av gruppe) 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. 
Vi har et godt samarbeid med Hedmark skikrets og Oppland skikrets. Det er 
gjennomført flere samlinger i felles regi.  
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 2019/2020: 
Fokus på: 



*Øke antall besøkende og inntektene 
 Forbedre tilbudet – få park området på plass tidlig i sesongen 
 Bedre profilering av anlegget 
*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. 
*Fortsette planleggingen av 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 2018. 
På vegne av styre i alpin – Erik Mølstad 

UNDERRAPPORTER: 

DRIFT  
 
Tråkkemaskin 
En del påkostninger på maskinene denne sesongen også, en del av dette er vært 
dekket av forsikringen. 
Service gjennomført og skifte av noe slitasjedeler. 
Maskinen har ellers fungert meget bra. 
Lierberget Hoppsenter leier tråkkemaskina for preparering av hoppanlegget.. 
 
Scooteren  
Avhendet og står hos Kim Mangerud, reparert og klar til dyst hvis behov 
 
Rihno 
Har fungert meget bra. 
Utført stor service før sesong. 
Anbefaler ikke skifte av denne på minst en sesong til. 

Ny firhjuling ( Hisun) er anskaffet. Avtale med lån av denne samt service på begge 
maskinene igjennom sesongen for kr 30.000,- max, er inngått med Mekonomen 
Furnesveien. 
 
Snøproduksjon  
utbyggingen i 2017/2018 var vellykket og det har medført økt snøproduksjon i 
anlegget. Det som nå er utfordringen for å drive anlegget for fult er tilgang på nok 
strøm. 

Fastpris på strøm ble inngått høsten 2018. 

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 har gått uten driftstans av betydning. 

Bygninger 
Garasjebygget er fortsatt i meget dårlig forfatning – nytt garasjebygg er under 
planlegging. 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 videreføres i 2019. 

ØKONOMI  

I sesongen 2018/2019, er det fortsatt stort fokuset på å holde forbruk ned samt å øke 
inntektene. 
Det er foretatt vesentlige innvesteringer i snø produksjonsanlegget i 2017 og 2018.  
Regnskapsmessig har vi fra og med 2018 skilt regnskapet for Alpint i to avdelinger, 
med en avdeling for Hamar Alpinsenter, Lierberget og en avdeling for Alpin-gruppa. 
For regnskapsåret 2018 er det for resultat på: 

• Alpin     Kr. 131 180,- overskudd  
• Hamar Alpinsenter   Kr.   30 611,- underskudd  

For 2017 var det et samlet underskuddet på kr 121.692,-  
 
Kasserer: Ann Iren Grønlien 

SPORTSLIG 2018/2019 

BARMARK:Sort gruppe har hatt trening hele året.De andre gruppene startet opp ved 
skolestart i august. 

SKI:Sommeren 2018, treningstur tur til Juvass i samarbeid med Hedmark skikrets og 
Oppland Skikrets ( Innlandet skikrets ). Meget gode samling.  
Høst 2018 treningsleir i høstferien samt 3 helger pr mnd frem til jul på Kvitfjell 
sammen med Hedmark Skikrets. Her samarbeider vi om trenere og samlingen er 
åpen for alle nivåer.  
Sort gruppe har også hatt treningssamlinger i romjulen, fartssamling første helgen i 
januar, siste del av vinterferien og det er planlagt treningssamling i Påsken i Kvitfjell. 
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 12/13-1.2019. 86 stk gjennomførte kurset. 
Et meget vellykket kurs. Meget god hjelp av instruktører som besto av dagens 
treningsapperat samt, foreldre og løperne våre.  

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. Leder av årets 
Skiskole har vært Martinius Røn. 

Meget godt utført, mye skryt av opplegget og forløp uten skader. 

TRENERE: 
Sort har bestått av ca 15 løpere. U-14 og U-16 Med Marius Solberg Olsen som 
trener. 

Grønn har bestått av ca 15 løpere. U-12 Med Gabriel M. Sæther som trener 

Rød har bestått av ca 20 løpere. U-10 Med Jesper neby og Aleksander Brynhi som 
trenere. 

Blå har bestått av ca 10 løpere,  U-8 og yngre Med Rolv Marius Faleide som trener. 

Bjørn kjellberg har steppet inn som reservetrener ved behov. 

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. 

VSF er i ferd med å bygge opp en alpinstamme på sort gruppe som er godt innenfor 
de beste på landsbasis 

JON BUSTERUD 

KAFEDRIFT-DUGNAD 
Varer handles på regning hos Gilberg as og Kiwi. Innkjøp av mat til ski SFO ble gjort 
fra Knutstad & Holen as. Dette gjøres for å ha fokus på sunn idrettsmat. 

Det er ikke gjort noen store investeringer i kafeen denne sesongen og fokus har vært 
inntjening. Innredningen i kafeen er sliten og delvis ødelagt så investeringer må 
gjøres om noen år. 

Kassaapparatet har fungert strålende og kaferegnskapet er oversiktlig. 
Dugnadsvaktene har få problemer og avvikene er små. 



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. 
Salg av mange sesongkort har gjort tilgangen på dugnadsvakter bedre tidlig i 
sesongen. Det er planlagt et sikkerhetskurs også i år men av kapasitetsgrunner ble 
ikke dette avholdt tidlig i sesongen. Lege Eva Birkelund og sportslig leder Jon 
Busterud holder 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. 

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. 

 MARI FÆREVAAG 

Styret 2018/2019 har bestått av: 
Leder: Erik Mølstad 1 år  
Nestleder: Mari Færevaag 1 år 
Sportslig leder: Jon Busterud 2 år  
Drift: og bygninger: Kjetil Dobloug 1 år 
Styremedlem: Anders Rudjord. 2 år 

Hamar, 11.03.19 

Erik Mølstad 
Leder 



!  
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Sak 6 Årsmelding for Vang Skiløperforening – sykkelgruppa  

STYRET 2018: 
Styret i sykkelgruppen har bestått av:  
Leder:     Kjetil Busterud    
Nestl./Kas.:    Ola Busterud    

Styret har hatt 2 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 blir stadig mindre og de som sykler landevei gjør dette i egen regi 
uten opplegg fra klubben. 

TRENING: 
Terrenggruppa har hatt 2 faste ute treninger i uka. 
Oppmøtet 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 generelt opplever. 
Ungdomsgruppa ligger brakk inntil de kommer opp noen nye ildsjeler som kan ta tak i 
denne. 

SPORTSLIGE RESULTATER: 
Sykkelgruppen har ingen «aktive syklister», men mange i gruppen er med på 
Birkebeinerrittet som er sesongens store mål. Gruppen hentet hjem ca 15 merker i 
rittet.  

ARRANGEMENT: 
Sykkelgruppen har arrangert HedmarksVidda Rundt sammen med Nordbygda/Løten 
Ski. Dette er et seedingsritt til Birkebeinerrittet og fikk en deltagelse på drøyt 240, en 
pen oppgang fra 2017. 
Nå legges mange ritt i regionen ned, noe som har en sammenheng med en generell 
nedgang i antall terrengsyklister. 
På bakgrunn av dette så håper vi på ytterligere oppgang for rittet som i år arrangeres 
lørdag 15. juni. 

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 12 av våre medlemmer med familier 
reiste over en helg for å være med på Grenserittet. 
Her ønsker vi å nevne at Ragnhild Karset ble nummer 3 i sin klasse. 

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 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. 

REGNSKAP 2018: 
For detaljer viser vi til revidert regnskap. Regnskapet viser ca 10 000,- i minus, noe 
som skyldes at det ikke er ført inn noen inntekter på sykkelgruppa i 2018. 
Utgiftene i år er poster vedr. overnatting på Grenserittet og kontingent til 
sykkelkretsen. 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at sykkelgruppa har inntekter på rene medlemmer 
av sykkel og vårt arrangement Hedmarksvidda Rundt. 
Det står ca 150 000,-på kontoen til Hedmarksvidda Rundt, hvor 50% er 
sykkelgruppas andel. 



BUDSJETT 2018 og 2019 
Det er nå så liten aktivitet i gruppen at vi ikke lager budsjett, men med inntekter fra 
Hedmarksvidda Rundt vil det bli overskudd i 2019. 

Vang, 12 mars 2019 
Styret i sykkelgruppen 
   

Kjetil Busterud/leder   Ola Busterud/nestleder og kasserer 

!  
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Sak 7 Årsrapport Lierberget hoppsenter SA, hopp og 
kombinert Vang skiløperforening sesongen 2018/19. 

Lierberget hoppsenter SA 
Det ble en litt treg start på hoppsesongen dette året grunnet at kuldegradene kom 
sent. Bakkene var ikke klare for hopping før i begynnelsen av januar. De minste 
bakkene ble klare først og det ble hoppet der i noen dager før hele anlegget ble 
ferdigstilt. Sesongen gikk bra til mildværet slo til i slutten av februar. Det har stort sett 
gått greit, men det har nå blitt nødvendig med noe påfylling av snø samt legging av 
nye spor i bakkene. Dette vil bli gjort i løpet av uke 10 og vil redde de gjenstående 
rennene som er planlagt denne sesongen. 
Etter fjorårets ras i K-15 og K-70 ble det gjort ytterligere tiltak for å hindre 
masseutglidning. Til tross for dette gikk det enda et ras tidlig på våren i skråningen 
ved K-70 noe som førte til ytterligere skader på anlegget. Det ble i etterkant av raset 
ryddet opp slik at det ble mulig å sette bakken i stand slik at den kunne brukes til 
vintersesongen. Det mangler imidlertid å sikre skråningen på nytt og planen er å få 
dette gjort så raskt som mulig i løpet av forsommeren. De nye skadene førte også til 
at bakkene ikke ble klare for sommerhopping denne sesongen, men vi håper at vi en 
gang for alle får bukt med problemene og at det nå sommeren 2019 vil bli hoppet på 
plast i alle bakker. K-15 ble i høst satt i stand slik at det der ble hoppet på senhøsten. 
Det ser også ut til at vi må bytte ut noe plast i unnarennet på K-70 etter det siste 
raset noe vi også gjorde i sommer etter forrige ras. 
Snølegging og preparering av bakkene gikk greit etter at kuldegradene kom. 
Utvidelsen av snøanlegget som ble gjort i fjor har fungert bra, og det går nå raskere å 
snølegge både alpinbakken og hoppbakkene.  
Da det gjelder vanningsanlegg for sommerhopping gjenstår det her å få testet 
anlegget og få gravd ned et par vanningspunkter på slettene i K-40 og K-70. Det må 



også lages en permanent løsning for vanning av tilløpene da dette ikke er på plass 
enda. Det mangler også gress eller bark på slettene for å kunne hoppe i de 3 største 
bakkene. Dette skulle vært gjort i fjor sommer, men ble utsatt på grunn av raset i 
K-70. Vi vil ikke ferdigstille dette før skråningen er sikret for å unngå nye ras. 
Det er ellers ønske om å anlegge en tauheis i småbakkene. Dette med ønske om å 
videreutvikle anlegget og gjøre det mer effektivt. Arbeid med søknader og 
godkjennelser er godt i gang og vi har også hatt et møte med grunneier for å 
informere om saken. Det har imidlertid tatt lang tid da grunneier ikke på nåværende 
tidspunkt har godkjent endringen/utvidelsen av anlegget. Dette skal ifølge kontrakten 
(pkt. 1) godkjennes av grunneier før det kan settes i gang. Det står også i samme 
punkt at VSF har rett til å drive leiet areal til å anlegge slalombakker, hoppbakker, 
skicrossbakker, anlegg for snøbrett og skitrekk, alt med nødvendige innredninger, 
snøbehandlingsanlegg og flombelysning på leiearealet på ca. 100 dekar. En vil da tro 
at det vil kunne løse seg med en ny heis, men så langt har det ikke blitt noe av. Vi 
håper imidlertid at dette går i orden slik at heisen er på plass til nese sesong. 
Det er ellers også etter hvert blitt en del vedlikeholdsarbeid i anlegget som må 
utføres i tillegg til andre oppgaver som vi ikke er ferdige med. Vi har også ønske om 
ytterligere utbedringer i anlegget som oppussing av dommertårn, trenertribuner og 
noen flere trapper. Det jobbes også med å få utvidet området på toppen av K-70 med 
tanke på permanente bygninger for kiosk og en liten garderobe. Dette for å slippe 
frakt av mobile bygninger til og fra anlegget på høst og vår. Dette er grunneier også 
forespurt om uten at vi har fått noen endelig tillatelse til dette. 
Til slutt vil jeg nevne at siste rest av rivning av Øståsbakkene er sluttført i løpet av 
høsten og området er ferdig ryddet. 
Vi er godt fornøyd med den organiserte aktiviteten i anlegget. Et stort pluss er at 
også Vallset Il bidrar sammen med oss og også arrangerer renn i Lierberget. Felles 
arrangementer sammen med Vang alpin setter vi også stor pris på og er til det beste 
for begge parter. Vi er også fornøyd med at vi fortsatt har planer for videreutvikling av 
anlegget med bla. sommerdrift og heis i småbakkene. Vedrørende diverse planer står 
nok mye av dette på velvilje fra grunneier. 
Utfordringer er til dels høye utgifter på tråkkemaskin og at det vil bli vanskelig med 
sommerdrift hvis prisene som nå er foreslått umuliggjør sommerdrift. Dette er noe vi 
må se på sammen med alpingruppa å komme til enighet om. 

Arrangementer, treninger og rekruttering 
Denne sesongen er det arrangert flere renn allerede. Oddvarennet gikk av stabelen 
26. januar med Vallset Open 1 dagen etter etter. Det var god deltagelse i rennene, 
men en del flere på Oddvarennet enn på Vallset Open. Helga 2-3 februar ble det 
arrangert hopptreffinale individuelt og for lag for i aldergruppen 13-16 år med god 
deltagelse fra nesten hele landet. I tillegg til dette er det arrangert karusellrenn på 
kveldstid med jevne mellomrom. 
Det gjenstår fortsatt 2 renn i år, 16. mars Vårspretten og Vallset Open 2 den 17. 
mars. Vi håper været holder slik at bakkene er klare til bruk til denne helga.  Det kan 
også nevnes at det skal arrangeres hovedlandrenn i Lierberget hopp og kombinert i 
2020. Nybygda står som ansvarlig for langrennsdelen. 
I høst arrangerte vi også hopprenn på plast for TV 2 i forbindelse med deres serie 
Mer enn Gull. I den forbindelse klargjorde vi K-15 hvor hopprennet ble arrangert. Det 
ble her en konkurranse mellom utøvere fra NTG Lillehammer samt noen lokale 
jentehoppere. Med i serien er Anders Jacobsen, Hans Kristian Buraas, Kjersti Grini, 
Erling Jevne, Roar Strand og Kristin Størmer Steira. Serien blir sendt på TV 2 i april, 



og vi håper dette vil gi litt god reklame for hele anlegget. Lierberget er filmet med 
drone og vi håper at noe av dette blir vist i programmet. 
Det har som tidligere vært et bredt samarbeid klubbene imellom da gjelder trening 
sommer og høst. De minste har trent på Kylstad skole og de eldre som er innlemmet 
i Hedmarkhopp sitt opplegg har trent sammen 2 ganger uka på forskjellige skoler i 
distriktet. I vintersesongen har det vært trening for alle grupper samlet i Lierberget på 
tirsdager og torsdager. Da det gjelder rekrutering har det vært en viss økning i alle 
fall blant de minste utøverne. Det dukker stadig opp noen nye fjes. På treningene i 
Lierberget har det vært fra 20-35 utøvere fordelt på de forskjellige bakkene. Noen av 
hopperne kommer også fra Vang og vi håper at de fortsetter en stund, og etter hvert 
vil representere klubben vår på renn rundt om i landet. Det satses fortsatt på 
hoppskoler i Lierberget og vi har også i år hatt en «hoppskileikkveld» på Gåsbu med i 
overkant av hundre deltagere. Vi håper med dette å skape større interesse for hopp 
og kombinertsporten, og håper på økt rekrutering.  
Hedmarks hoppere og kombinertløpere har i løpet av vinteren deltatt på junior-NM 
hopp og kombinert, hovedlandsrenn hopp og kombinert og Solan Gundersens 
vinterleker. Flere lokale hedmarkshoppere/kombinertløpere har hevdet seg bra og 
det har blitt flere pallplasser for både jenter og gutter. Nevnes kan Mathilde Oustad 
fra Ilseng/Furnes i jenter 15 år som ble nr. 2 i hopp og vant kombinertrennet på 
hovedlandrennet på Gålå. Ingrid Knutsen ble her nr. 5 i hopprennet. Morten Bryhni 
fra Nordbygda ble i gutter16 år nr. 3 i kombinert og nr. 5 i hopp. Eidar Strøm fra Alta 
og innleid i Hedmarkhopp vant overlegent både hopp og kombinert i klasse gutter 15 
år. I samme klasse ble Petter Harkin fra Furnes nr. 18 i hopp og nr. 7 i kombinert. I 
junior-NM på Voss ble Hanna Mitsundstad fra Våler nr. 3 i kombinert og nr. 4 i hopp. 
Blant guttene kom Morten Harkin fra Furnes på 25. plass. Blant hopperne som 
hevdet seg bra kan nevnes Jørgen Strøm fra Alta/Hedmarkhopp med en 12.plass, 
Mats Sagbakken fra Furnes med 18. plass og Fredrik Jevne med 38. plass.  Vi har 
også vært representert i senior-NM i hopp stor bakke med bla. Mats Sagbakken i 
Trondheim som denne gang dessverre ikke kom til finaleomgangen. Det gikk derimot 
bra med Mats i juniorrennet hvor han ble nr.7.  På Solan Gundersens vinterleker 
hevdet flere hedmarkutøvere seg bra, men her ser det ut til at nordøsterdølene har et 
lite forsprang på løperne fra sør i fylket. 
Som en kuriositet kan nevnes at Anna Odine Strøm fra Alta som tidligere har vært en 
del av Hedmarkhopp og har lagt ned mange hopp i Lierberget. (Hun er søster til 
Eidar og Jørgen Strøm som også gjør det bra). Hun en nå Norges nest beste 
damehopper og har fått med seg en 2. plass i verdenscupen, 2 bronsemedaljer i 
laghopp i VM i Seefeld, 4. plass i junior VM og mange resultater blant de 10 beste 
individuelt i verdenscupen. 

Økonomi og samarbeid 
Lierberget hoppsenter SA har fortsatt et byggebudsjett og et driftsbudsjett. 
Driftsregnskapet for 2018 er ikke oppgjort enda, men det ligger an til et underskudd 
på drift. Dette skyldes i hovedsak økte driftsutgifter i form av leie av tråkkemaskin og 
øvrige kostnader i forbindelse med generell drift av anlegget. Øvrige inntekter og 
utgifter er omtrent som før. Fjoråret bød på store snømengder og behovet for 
preparering var langt større enn tidligere år noe som har medført større utgifter. Vi vil 
derfor tro at årets sesong som nok blir noe kortere enn i fjor vil redusere utgiftene til 
preparering noe. 
Når det gjelder byggebudsjettet har reparasjoner etter skader i anlegget medført 
ekstrakostnader. Dette er fortsatt en utfordring og er litt uoversiktlig. Byggingen for 



øvrig er på budsjett og under kontroll. Målet er for øvrig å få anlegget helt ferdig uten 
å låne penger. Dette er innen rekkevidde. Bidragene fra klubbene har økt noe. 
Avtaler med kommunene er gjennomgått og indeksregulert. 
Utfordringer i forhold til økonomi på drift vil være å jobbe med samarbeidet med Vang 
alpin slik at begge parter kan leve med dette, særlig med tanke på sommerdrift. 
Samarbeidet med Vang SF alpingruppa har også i vinter fungert bra. Snølegging, 
preparering av anlegg og gjennomføring av ulike aktiviteter har gått bra. Sesongen 
ser ut til å bli noe kortere enn i fjor grunnet noe senere oppstart og det er heller ikke 
samme snømengdene som i fjor. Vi får håpe snøen holder en stund slik at sesongen 
kan bli så lang som mulig.  

Tormod Busterud 
Medlem hovedlaget for hopp og kombinert, styremedlem i Lierberget hoppsenter SA 

!  

!  

Sak 8, 9, 10 og 11 Regnskap og budsjett fra de ulike gruppene, se 
eget vedlegg. 

Sak 12  Medlemskontingent 

Kontingenten for 2020: 
Enkeltmedlemskap       kr. 500,- 
Familiemedlemskap (gjelder fram til fylte 20 år) kr. 800,- 

Sak 13 A  Valg – langrenn 
Valgkomiteens innstilling til styret i langrennsgruppa 2019/2020: 

Styret: 
Leder:  Kjetil Alm Kristiansen, valgt  91 33 54 94 
Nestleder:  Marte Nordli, valgt 2018, 1 år                 97 50 25 06 
Sekretær:  Line Libak, valgt 2018   91 63 74 51 
Kasserer:  Rune Korsmo, gjenvalgt 2018, 1 år 93 89 88 01 

Driftskomiteen: 
Leder:  Ivar Thorsteinsen, gjenvalgt 2019, 1 år 97 19 03 34  
             Knut Bårdseth, gjenvalgt 2018  91 39 72 49  
             Ivar Lindberget, gjenvalgt 2019              95 29 49 58  

 Jan Tore Hermansen, gjenvalgt 2019 90 06 20 48  
 Trond Løvbak, gjenvalgt 2019,1 år 91 78 58 17      



 Kjell Håvard Galgum, valgt 2018  90 93 12 40 
 Tommy Slotterøy, valgt 2019                  95 98 10 92                              

        
Hjelpere/løypekjørere her er Sven Bårdseth, Olav Stensby/Jørgen Nordby og Amund 
Wiken  
 
Marked: 
Leder:  Ivar Skramstad, valgt 2019                         95068508  
   - har med seg en som jobber med/mot sponsorer 
  
Arr.komite:          

 Tone Bleken Rud, valgt 2018   95 98 14 63 
(Klubbrenn og premier)   

 Mangler (Skileik),     
 Gjermund Blom-Hagen  
          (skole skistafett), valgt 2019, 1 år 98 25 92 55 

         Mangler   
(Webansvarlig)     

Tiltakskomite: 
Leder:  Mona S. Mykleset, valgt 2018        93 45 46 98               
             Bente Anita Brustad, gjenvalgt 2018      95 72 54 16 
  Heidi Engebakken, valgt 2018       91 16 98 02 
  Marit Follestad, valgt 2018        98 45 80 59 
  Trine Frisli, valgt 2018        99 52 86 11 
               Marianne Weium, valgt 2019                       41 20 32 38 

Dugnad :  
  Bjørnar Bevolden, valgt 2019                       41 45 23 87 
  Jannicke Bekkevold, valgt 2019                   92 29 00 28                                             

Sportsutvalget: 
Leder:  Astrid Hermansen, valgt 2019                       90 06 20 48         
             Espen Røe(Yngres), Valgt 2019                   97 14 34 04 
             Jan Ulrik Baksjøberget (ansvar jr/senior),  
  valgt 2019                99 48 67 59  
             Kjell Arne Østvold , valgt 2019                   99 01 97 87  
             Marthe K. Hafsahl Karset, gjenvalgt 2018     45 24 60 61 
             

Valgkomité: 
Leder:    Emil Elvsvebakken, valgt 2018   92 65 63 83 
  Amund Wiken, valgt 2018    91 77 85 65 
             

Sak 13 B  Valg - Alpin 
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, 2018 1 år -valg 
Sportslig leder: Jon Busterud, valgt 2018, 1 år  
Drift: og bygninger: Kjetil Dobloug 2 år - valg 
Styremedlem: Anders Rudjord, valgt 2018, 1 år 
Styremedlem: Even Brekke 2 år  valgt 2019 

Kasserer Ann Iren Grønlien (ikke en del av styret) 

!  
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Sak 13 C  Valg sykkelgruppa  
Valgkomiteens innstilling legges fram i årsmøtet.    

  
Sak 13 E  Valg hovedlaget 
Innstilling til nytt styre i hovedlaget: 
Styreleder :  Gudbrand Skraastad, 1 år, gjenvalg 2019 
Nestleder :  Torbjørn Ross, 2 år, valgt i 2019 
Kasserer :  Helge Andreas Nordli, 1 år valgt i 2018  
Sekretær :  Anne Rustad, 1 år, valgt i 2018 
Valgkomite: Geir Arne Strøm 1 år 
  Einar Busterud, 1 år 
  (Amund Wiken) 

Sak 14 Innkommen sak  
Jeg ønsker få fremme et forslag om å sette ned en gruppe som kan sondere 
mulighetene for en sammenslåing av Vang Skiløperforening og Hamar skiklubb. 
En gruppe som skal jobbe sammen med en lik gruppe i Hamar Skiklubb. 
Et slikt forslag blir også fremmet på årsmøte i Hamar skiklubb. 
  
Mvh. Torbjørn Ross. 



Revisjonsberetning for 2018:

 


