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Hvem er vi?



Anlegget
•  Vang Skiløperforening Alpin drifter og eier Hamar 
Alpinsenter, Lierberget på dugnad.

•  Bakken har to traseer, en blå/rød med «turisten» og en 
rød/sort med «henget». 

•  Bakken har en lengde på 320 meter og en høydeforskjell 
på 117 meter. 

•  “Henget” har en en helningsgrad på 36 grader

•  Lierberget er en utmerket treningsbakke, der man får 
mange repetisjoner.

•  Vi har åpent 4 kvelder i uken (man-tors), samt på dagtid 
lørdag og søndag, totalt 6 driftsdager    pr uke.



Dugnad

Hva gjør vi på dugnad?
•  Sesongforberedeslse: Dugnad med klipping 
av kratt og gress. Vedlikehold av bygninger og 
maskiner.

•  Snølegging- klargjøring av snøleggingsutsyr. 
Sette ut snøkanoner mm

•  Snølegging: 24/7 vakter som passer på at 
snøleggingen går som den skal.

•  Drift: Kafe- og heisvakter på alle åpningsdager

•  Skikurs og ski-SFO

•  VSF dobbel. 2 renn på samme dag.

•  Sesongavslutning. Nedrigging av anlegg



DugnadsgrupperHeisgruppen

Kafegruppen

Tidtakergruppen

Snøkanongruppen
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av snøleggingen

Maskingruppen
Ansvarlig for maskinell, tråkkemaskin og service.

Tømrergruppen

Sikringsgruppen

Markedsgruppen



Heisgruppen
Ansvarlig for oppsett, nedtaking og flytting av heiskroker

Hvem?

•  Kenneth Brønstad

•  PK

•  Kjetil Ruud

•  ?

Hva?

•  Sett opp heiskroker før 
sesongstart

•  Flytt heiskrokene 3 – 4 
ganger i løpet av sesongen

•  Reparere heiskroker

•  Ta ned heiskroker ved 
sesongslutt



Kafegruppen
Planlegge og gjennomføre innkjøp til kafeen.

Hvem?

•  Mari Færevaag

•  Katarina Ruud

•  Guri Sæhlie

•  ?

Hva?

•  Sette opp dugnadslister

•  Innkjøp til kafeen

•  Holde kafeen i orden 

•  Utvikle tilbudet i kafeen



Sikringsgruppen
Ansvar for at bakken er tilstrekkelig sikret 

Hvem?

•  Mads Bryhni

•  Even Granheim

•  Sissel Myhr

•  Knut Arne Eriksen

Hva?

•  Sikre bakken før åpning 
av bakken (sette opp nett 
og matter)

•  Ettersyn av i løpet av se-
songen

•  Ekstra sikring i forbindel-
se med renn, skikurs og 
Ski-SFO

•  Organisere opprydding 
av nett og sikringsmatter 
ved stenging av bakken.



Tidtakergruppen
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tidtaking på renn (klubbrenn og VSF-dobbel)

Hvem?

•  Erik Mølstad

•  Kjetil D. Eriksen

•  Even Brekke

•  ?

Hva?

•  Sørge for at tidtakersys-
tem og speakersystem/
lydanlegg er operativt til 
rennstart.

•  Planlegg og gjennomføre 
tidtaking i forbindelse med 
renn

•  Sørge for resultatlister 
og publisering av disse



Tømrergruppen
Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tidtaking på renn (klubbrenn og VSF-dobbel)

Hvem?

•  Kjetil Dobloug

•  Even Granheim

•  Kjetil D. Eriksen

•  ?

Hva?

•  Se over bygninger og 
fremtidig vedlikehold

•  Skifte av lyspærer og an-
net forefallent arbeid

•  Holde oversikt over hva 
som må gjøres med byg-
ninger på sommerstid



Markedsgruppen
Ansvarlig for søknader til midler fra fond mm. Innhenting av sponsorer.

Hvem?

•  Grethe B. Busterud

•  Marit Johsnrud

•  ?

•  ?

Hva?

•  Søke på støtte fra ulike 
fond og støtteordninger 

•  Få inn sponsorer 



Klubben
Alle grupper fra 6 år (blå og rød gruppe) og opp 
til senior (sort gruppe) trener fast i Hamar alpin-
senter,  mandager og onsdager fra kl. 1800.

Ønsker du en kopp kaffe eller en vaffel selger vi 
det i kafeen. Utøverne har ikke tilgang til kjøp i 
kafeen under treningene.

Organisering av treningene

Alpintrening er variert trening. Vi tilbyr trening 
gjennom hele året. Treningene er tilpasset ulike 

nivåer, ambisjoner og aldre. Å være en god alpinist 
er å være en komplett idrettsutøver. En alpinist må 
være:

•  fysisk sterk
•  utholdende
•  ha god spenst
•  være smidig
•  fryktløs
•  mentalt sterk
Dette  ønsker VSF alpin å legge til rette for, for at 
alle skal bli bedre til å stå på ski.
Vi kan derfor tilby en variert og allsidig trening hele 
året igjennom med blant annet disse aktivitetene:

Skitrening i vintersesongen i hovedsak i eget an-
legg. Rød og grønn gruppe har trening i Tørudbak-
ken 1 dag annenhver uke i samarbeid med Brum-
munddal alpin.

Vi har også barmarkstrening med styrke, kondisjon 
og koordinering. Med disse aktivitetene, i tillegg til 
skitrening i sesongen, får ungene utviklet en bra 
kroppsbeherskelse. I tillegg får barna drive med 
mye forskjellig idrett, noe som de synes er veldig 
morsomt. Trening for barn skal være lystbetont.



Gruppene
Blå

Rød

Grønn

Sort

•  Utøvere fra Grønn og Sort 
gruppe. Trener sammen på noen 
treninger og samlinger.

RaceTeam



Trenerne
Blå gruppe

ROLV MARIUS FALEIDE

Rolv Marius, har vært skiinstruktør siden 2003 og jobbet med barn og voksne i alle aldere. Etter 
en periode på nordvestlandet med mye randonnee flyttet vi til Hamar og jeg tok opp igjen ak-
tiviteten som instruktør i Lier`n. Er for tiden trener for den yngste gruppen, opp til 8 år. Faren til 
Elise (3) som skal få stå slalåm i vinter

INGRID OLSTAD BUSTERUD

Ingrid er 35 år og har bokstavelig talt vokst opp i Lierbakken. Hun har kjørt på ski siden hun var 
3-4 år, og har mange gode minner fra lek og moro i bakken. Etter hvert ble alpinkjøringen mer 
seriøs, og hun var en del av Rossignol-laget i Sveis, og Edge Alpin i Norge. Nå er utforskiene 
lagt på hylla og Ingrid har flytta tilbake til Veståsen. Nå gleder hun seg til å legge til rette for at 
flere barn og unge skal få gode skiopplevelser i Lier

Foreldrekontakt: Sissel Myhre



Filosofien
Blå gruppe

Blå gruppe (U8)

Denne treningsgruppen er for litt skivante barn i som klarer å kjøre på ski og ta heisen på egen-
hånd.

Barmarkstreningene har allidrett preg. Her utfordrers balanse, koordinasjon, hurtighet igjen-
nom mye lek og moro. 

Treningene passer alle som er glad i å bevege seg. Alpin skileik for barn under 8 år. I denne 
gruppa er det plass til alle barn som ønsker å lære seg grunnleggende skiferdigheter. Gjennom 
lek og morsomme øvelser opplever barna mestring og skiglede, og de blir bedre kjent med 
skibakken og mulighetene som ligger der. Vi har fokus på allsidighet, lek og fellesskap som 
skaper ekte skiglede!
Det er en fordel om barna kan kjøre skiheis selv. Foreldrene er i nærheten og kan gjerne bidra 
ved behov. For de barna som aldri har prøvd alpinski, anbefaler vi å delta på nybegynnerkurset 
først.



Trenerne
Rød + grønn gruppe

GABRIEL M. SÆTHER
Jeg er 24 år gammel og kommer fra 
Lillehammer. Jeg har tilbrakt mye tid i 
mange alpinbakker siden jeg er tidligere 
alpinist.Nå studerer jeg på høgskolen i 
Elverum. 

HERMANN BØHN BUSTERUD
Hermann har tilbrakt store deler av sin fritid 
i Lierberget. Fra han var 6 år til 16 har han 
trent og kjørt aktivt på ski. Hermann har 
god instruktørerfaring fra klubbens  nybeg-
ynnerkurs og ski SFO. Hermann har aktiv-
itetslederkurs og Trener 1 utdanning igjen-
nom Norges Skiforbund.

ALEKSANDER BRYHNI
Jeg har holdt på med skikjøring hele livet. 
Kjørte aktivt fra jeg var 7 år og i fjor ble jeg 
trener på rød gruppe. Jeg har vært med på 
skikurs og ski SFO i lierberget i mange år. Nå 
går jeg på stange vgs idrettsfag for jeg liker å 
lære om trening og det å trene folk.

Foreldrekontakt: Atle Nybakken



Filosofien
Rød + grønn gruppe

Rød gruppe (U10-U12) og Grønn gruppe (U12-U14)

Dette er en gruppe for utøvere som er skivante og som ønsker å trene alpint.

Omfanget tilpasses den enkelte og hvor mye en selv ønsker å delta. Dette gjelder både for tre-
ninger lokalt og eksternt.
Vi trener fast en dag i uken med Brummunddal der treningene er i Lierberget i partallsuker og 
Tøreudbakken i oddedtallsukene (skikortene våre gjelder begge steder).

Det legges opp til 2 dager med barmark på høsten. I høstferien starter vi med skitrening på 
Kvitfjell. Gjennom sesongen tilbyr vi 3 dager på ski lokalt og i tillegg har vi treninger på Kvitfjell 
i de fleste helgene fra høstferien til jul. 

Barmarkstreningene har allsidig preg hvor balanse, styrke, koordinasjon og utholdenhet er 
gjengangere i treningene. 
Skiaktiviteter med mye løypekjøring, men også innslag av øvelsesdrilling/organisert frikjøring. 
Treningene er varierte og en kjører Storslalåm, Slalåm og Super-G.



Trenerne
Sort gruppe

KRISTEL VIGIIPUU
Jeg elsker idrett og heldigvis er idrett en stor del av livet mitt. Jeg har i 10 år vært profesjonell skiskytter hvor jeg 
har konkurrert i verdenscup, verdensmesterskap og Olympiske leker.
For meg er idrett en livsstil; det er gøy, det er utfordrende og det gir en god følelse. Å være idrettsutøver har gitt 
meg kunnskap om effektiv trening, det å opprettholde motivasjon samt å nå målsettinger.

JERNEI KOBLAR
Jernej Koblar er tidligere alpinist fra Slove-
nia med deltakelse i OL-94,98 og 02. Han 
er trener for det danske landslaget som 
blant annet trener mye i Trysil og Kvitfjell. 
Jernej skal bistå oss med å være trener 
når han har fri fra sin faste trenerjobb.

Foreldrekontakt: Even Brekke

TOM ROGER OLSEN
Far og tidligere trener til Marius S. Olsen. 
Tom skal være SL trener hver onsdag i 
Lierberget. Han kjenner anlegget og synes 
det virker spennende å kunne bidra i klub-
ben igjen.



Filosofien
Sort gruppe

Sort gruppe/ Race Team (U14- U18)

Utøverne er svært skivante og trener alpint på et høyt nivå. Gruppen trener mye sammen med 
utøvere fra andre klubber. Vi har treningsbase i Hamar alpinsenter gjennom vinteren med 
3-5 treningsøkter i uken i lokal bakke samt treninger i helger og ferier i Kvitfjell mm. Noen av 
utøverne drar også på treninger i midtuke i Kvitfjell/ Hafjell/ Skeikampen. Det opprettholdes ba-
sistrening en gang i uken i skisesongen.

Høsten består av samlinger på Juvass og på Kvitfjell I utgangspunktet prøver vi å unngå at 
utøverne må ta fri fra skolen i forbindelse med samlinger og legger heller opp til treninger på 
dagtid og skolefrie dager. Men noen få fridager kan man risikere for å delta på farstssamlinger 
mm.

Høydepunktet for rennsesongen hvert år er Landsfinalen for U14 og Hovedlandsrennet for U16. 
Der konkurreres det i Utfor (U16), Super-G, Kombinasjon, Kretskonkurranse, Storslalåm og Sla-
låm.
Barmarkssesongen har oppstart umiddelbart etter skiavslutning og består av 4-5 barmarksøkter 
i uken delt på felles- og egentrening.



Viktige datoer i sesong 2019-2020
Renn og arrangementer

RENN VI ØNSKER DERE SKAL DELTA PÅ

•  28/12- Julerennet- HAfjell- ALLE
•  3.- 5/1- Fartssamling- Kvitfjell. U12 og eldre
•  14/2- Kvallikrenn- Gjøvik. U12 og eldre
•  15/2- KM- Tørudbakken. ALLE
•  16/2- KM- Tørudbakken. ALLE
•  29/2- GS camp-Aurdal- . U12 og eldre?
•  1/3- SSL kvalikk Aurdal- . U12 og eldre?
•  14/3- SSL kvalikk Hafjell- . ALLE
•  15/3- SL kvalikk- VSF dobbel Lierberget . ALLE
•  20-22/3- Bama alpinfestival- Ål . U8-U12

I tillegg kommer etpar minifart for de yngste. Dette annonseres 
snart.

KLUBBRENN
•  15/1- Klubbrenn SL- Lierberget
•  22/1 - Klubbrenn SSL- Tørudbakken. Felles med Br.dal.
•  5/2  - Klubbrenn SL- Lierberget. Felles med Br.dal.
•  12/2  - KLUBBMESTERSKAP (kan bli flyttet til (11/03)
•  26/2- Klubbrenn SSL- Lierberget•  26/2- Klubbrenn SSL- Lier-
berget

Alle treningshelger, renn og treninger forøvrig vises i treningsplan som ligger på nett
ØVRIGE DATOER

•  11.- 12/1 Nybegynnerkurs
•  17.- 19/2 SFO
•  19.- 23/2 Bakken skal holde åpen- Hovedlandsrenn i hopp
•  7-8/3 World cup- Kvitfjell. ALLE heier.




