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Kjære
VSFere!
Det er gledelig å kunne presen-
tere programheftet for sesongen 
2017/2018! Og for et innholdsrik 
hefte det har blitt i år også! Uten 
velvillige og gode hjelpere hadde 
dette ikke vært mulig! Alle som har 
blitt spurt om å bidra har tatt op-
pgaven på strak arm og levert til de 
grader! Det er dette som er unikt 
med Vang Skiløperforening! Gi 
noen en oppgave, og du er trygg på 
at den blir løst på best mulig måte! 
Og ordet «nei» er ikke-eksister-
ende! Tusen takk for den positive 
og entusiastiske holdningen!

Når du leser dette heftet, er det ikke 
lenge før SKINM2018 står for døren. 
Håper du er klar! SKINM2018 vil bli 
et fantastisk arrangement, og det er vi i 
VSF som skal legge grunnlaget for det. 
SKINM er selvfølgelig dekket i denne 
årgangen av programheftet også. Vi må 
huske at det er den daglige aktiviteten i 
VSF som er viktig for klubbens utøvere 
og deres fremgang i skisporet. Vi håper 
du vil ha gleden av å lese et utdrag av alle 
de aktivitetene som skjer gjennom et år i 
Vang Skiløperforening. Vi har forsøkt et-
ter beste evne å samle noen av de mellom 
disse to permene. Med dette ønskes deg 
en riktig god skisesong om du er utøver 
eller støttespiller!

Skihilsen fra Redaksjonen,  
«VSF program 2017/2018»
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– langrennsgruppa
Styret i Vang Skiløperforenings langrennsgruppe  
for sesongen 2017/2018 består av: 

Leder Amund Wiken 917 78 565 amprivat@online.no

Nestleder Torbjørn Ross 482 67 948 torbjorn.ross@permobil.com

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

Sekretær Anniken Baksjøberget 992 54 809 anniken@profilteam.no

Leder marked Rolle ikke besatt 

Sportslig leder Jan Ulrik Baksjøberget 994 86 759 janulrikbaksjoberget@gmail.com

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

Leder tiltak Tone Bleken Rud 959 81 463 tonenys@hotmail.com



  

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. 18.00-21.00 gjennom hele vinteren.
I turistløypa som starter ved Gåsbu-bommen er det lys hver dag gjennom hele 
vinteren fra mørkets frembrudd til kl. 21.30.

Aktivitetskalender  GÅSBU 
DATO AKTIVITET MERKNAD

20. desember Klubbrenn nr. 1 Fristil

27. desember Gåsburennet Klassisk

3. januar Klubbrenn nr. 2 Klassisk

11. januar NM, dag 1 Sprint klassisk

12. januar NM, dag 2 10/15 km fristil

13. januar NM, dag 3 15/30 km skiathlon

14. januar NM, dag 4 Stafett

24. januar Klubbrenn nr. 3 Fristil

3. februar Stenfjellrunden turrenn Klassisk. Seedingsrenn til Birkebeineren og Vasaloppet

7. februar Klubbrenn nr. 4 Klassisk

14. februar Klubbrenn nr. 5 Skicross

1. mars Skoleskistafett Fristil. For Hamarskolene

7. mars Klubbrenn nr. 6 Fristil

14. mars Klubbrenn nr. 7 Klassisk (Dette rennet er også klubbmesterskap)

WWW.VANGSKI.NO

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

www.vangski.no 
og

www.hht.no
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Aktivitetskalender  GÅSBU 
TRENERE/AKTIVITETSLEDERE – VSF LANGRENN 2017/2018 
GRUPPE TRENERE MOBIL E-POST

2010 Stian Wadahl 996 31 912 stian.wadahl@gmail.com

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

Lars Roar Næsset 926 65 840 larsroar@vangenplotz.n0

Espen Thorsrud 918 70 784 espthors@yahoo.no

2009 Erik Krogstie 905 06 608 ekrogsti@frisurf.no

Tor Dag Strand tordagstrand4@gmail.com

Knut Reistad 917 56 232 knut@reistad.no

2008 Ane Børresen Wiken 480 20 827 ane.borresen.wiken@hamar.kommune.no

Hanne Westerheim Danielsen 917 50 373 west-dan@online.no

Laila Bakkestuen Brenna 406 28 449 laila@brenna.biz

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

Thomas Martinsen 905 00 993 thm1@live.no

Hanne Kristine Lundby 997 85 983 hkl1401@gmail.com

2006 Even Opsahl 488 68 793 even.opsahl@gmail.com

Teith Kyrre Dalsrud 971 82 687 dalsrud@online.no

2005 Petter Dyresen Børdahl 458 62 424 petter@innit.no

Stian Finstad 901 58 548 stian.finstad2@hamar.kommune.no

2004 Sindre Bårdseng 995 52 659 sbardsen@bbnett.no

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

2003/2002  (Team3Ski) Jan Ulrik Baksjøberget 994 86 759 jan.ulrik.baksjoberget@sparebanken-hedmark.no

Junior/senior Gjermund Bjørn 982 32 862 gjermund.bjorn@broadpark.no

Øystein Melby 901 18 958 oystein.melby@gmail.com

Ragnhild Hafsahl Karset 909 58 332 ragnhildmhk@outlook.com

Marthe Hafsahl Karset 452 46 061 marthe-kristine-hafsahl.karset@norsk-tipping.no

2007 + trenerstøtte Trond Sømoen 913 23 915 tsoemoe@frisurf.no
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Årets klubbrenn består av 7 renn, 3 i fristil, 3 i klassisk og ett renn med 
langrennscross i fristil. Langrennscross er nytt av året, så det blir spen-
nende å prøve ut! Klubbrennet den 14. mars vil være klubbmesterskap for 
VSF. Som tidligere år, vil det være smørehjelp for de som trenger det i kjel-
leren 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 ANSVARLIG MOBILTLF

Onsdag 20.12.2017 Fristil Ikke behov

Onsdag 3..01.2018 Klassisk Rune Svartvadet

Onsdag 24.01.2018 Fristil Ikke behov

Onsdag 07.02.2018 Klassisk Børresen

Onsdag 14.02.2018 Skicross Trond Sømoen

Onsdag 07.03.2018 Fristil Ikke behov

Onsdag 14.03.2018 Klassisk (klubbmesterskap) Trond Sømoen

Sesongens
KLUBBRENN
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Miljørenn er prioriterte skirenn hvor vi ønsker å se så 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 en god opplevelse for både store og små ved blant annet å tilby 
smørehjelp og henting av startnummer. Alt dette vil du enkelt finne på en 
etablert VSF-camp. Bare se etter VSF-flagget som vaier i vinden.

DATO RENN STIL-ART ANSVARLIG MOBILTLF

03.12.2017 SC1: Sjusjørennet Fristil Astrid Hermansen 900 62 048

16.12.2017 HA-sprinten TdH1 Klassisk Teith Kyrre Dalsrud/Even Opsahl 900 62 048/488 68 793

17.12.2017 Ottestadrennet TdH2 Fristil Thomas Martinsen 905 00 993

27.12.2017 Gåsburennet TdH3 Klassisk Trond Sømoen 913 23 915

28.12.2017 Budor Fristil, TdH finale Fristil John Petter Lillejordet 905 64 977

06.01.2018 KM sprintstafett Fristil Astrid Hermansen 900 62 048

07.01.2018 SC2: Moelvenrennet Klassisk Petter Børdahl 458 62 424

27.01.2018 SC3: KM sprint Klassisk Sindre Bårdseng 995 52 659

28.01.2018 SC4: KM fristil distanse Fristil Stian Finstad 901 58 548

10.02.2018 SC5: KM klassisk distanse Klassisk Kjell-Arne Østvold 990 19 787

11.02.2018 SC6: Duathlon (skibytte) Skibytte Kjell-Arne Østvold 990 19 787

07.04.2018 SC7: Finale, klassisk fellesstart Klassisk Ivar Torsteinsen

08.04.2018 KM stafett Klassisk Håkon Dåsnes

Prioriterte renn –
MILJØRENN
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Oversikt over store
SKIRENN
Oversikten nedenfor er hentet fra terminlista til Norges Skiforbund. 
Lykke til ønskes de som vil delta på ett eller flere av disse rennene!  
Sjekk alltid de ulike hjemmesidene før du planlegger påmelding,  
i tilfelle endringer eller skrivefeil. 

DATO RENN STED
11.-14.01.2018 NM senior del 1 Gåsbu

03.-04.02.2018 Ungdommens Holmenkollrenn Holmenkollen

23.-25.02.2018 Hovedlandsrennet Lygna

02.-04.03.2018 NM Junior Steinkjer
04.-08.04.2018 NM senior del 2 + NC junior finaler Alta

STATOIL NORGESCUP SESONGEN 2017 – 2018 JUNIOR
05.-07.01.2018 Klassisk distanse, sprint fri, fristil distanse Beitostølen

16.-18.02.2018 Fristil distanse, NM sprint klassisk, klassisk distanse Holmenkollen

STATOIL NORGESCUP SESONGEN 2017 – 2018 SENIOR
24.-26.11.2017 Fristil distanse, sprint klassisk, klassisk distanse Gålå

09.-11.02.2018 Sprint fri, klassisk distanse, fristil distanse Åsen IL

23.-25.02.2018 Sprint fri, klassisk distanse, fristil distanse /jaktstart) Trondheim

VIKTIGE TURRENN
06.01.2018 Budorrennet Budor

28.01.2018 Marcialonga Italia

03.02.2018 Stenfjellrunden Gåsbu

10.02.2018 Holmenkollmarsjen Sørkedalen-Holmenkollen

25.02.2018 Ungdomsvasan Mora

04.03.2018 Vasaloppet Sälen-Mora

10.03.2018 Ingalåmi Lillehammer

11.03.2018 Halvbirken/Ungdomsbirken/Barnebirken Lillehammer

16.03.2018 Fredagsbirken og Stafettbirken Rena-Lillehammer

17.03.2018 Birkebeinerrennet Rena-Lillehammer

14.04.2018 Lillhammer Troll Ski Marathon Venabygdsfjellet

21.04.2018 Skarverennet Geilo (Finse-Ustaoset)



14 VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018

Dammenvegen 2, 2406 Elverum. Tlf. 62 40 05 20   •   Storhamargata. 44, 2317 Hamar. Tlf. 62 54 38 10

på alle varer som medlem
i VSF eller ved framvisning av programheftet ved disk!
(Gjelder ikke kampanjevarer)

15% rabatt

VARME - BAD
SANITÆR - INDUSTRI

Nybygg - Totalrehabilitering - Service - Vedlikehold

www.ycror.no
post@ycror.no
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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 Jan Ulrik Baksjøberget  
tlf. 994 86 759. 

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

NORGES SKIFORBUND
www.skiforbundet.no
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SPORTSLIG HILSEN!
Endelig er det klart for ny sesong. 
Ny sesong og nye muligheter. 
Sesongens muligheter i VSF og på 
Gåsbu er mange. Utøvere, uansett 
nivå og alder, trenger ikke dra 
langt for å trene eller konkurrere. 
Gåsbu er i år arena for skileik, 
klubbrenn, Tour de Hedmarken, 
Stenfjellrunden og NM senior del 
1, alt dette i tillegg til ukentlige 
treninger. I vinter vil det på Gåsbu 
skistadion være alt fra skileikunger 
på trening og klubbrenn, til elite 
utøvere som kjemper om de siste 
OL plassene for Norge.  På Gåsbu er 
det plass til alle sammen, velkom-
men til skiunger og landslaget. 

Fantastisk skiarena og løyper kommer 
ikke av seg selv, mange timer legges ned  
i dugnad for å tilrettelegge for langrenns-
aktivitet. Utøvere og trenere bør alle 
rekke en takk til de som står på og gjør at 
vi kan komme til et flott anlegg for tren-
ing og konkurranse. Som sportslig leder 
er jeg glad for at barn, ungdom og trenere 
kommer ukentlig til Gåsbu og lager liv og 
røre på langrennsarenaen. 
Alle treningsgrupper har kommet godt  
i gang. Trenerne melder tilbake om at det 
er stort oppmøte med ivrige utøvere. 
I år har det vært tilbud om fellesøkter på 
tvers av alder og treningsgrupper. Tilbudet 
startet opp i mai og ble arrangert frem til 
høstferien. Treningene har vært basis-
økter, rulleskitrening og felles langturer 
på søndager. Målet har vært å skape 
 attraktive økter med godt miljø og et 
tilbud om langrennstrening året rundt. 
Trenere i Vang Skiløperforening har 
tilbud om å oppdatere seg gjennom 
trenerkursene Norges Skiforbund  
arrangerer. Dette er kurs som følger 
trenerløypa for norsk idrett. Vi ønsker å gi 
barn og ungdom som deltar i skiaktivitet 
engasjerte og dyktige trenere.

 TEKST: JAN ULRIK BAKSJØBERGET
              SPORTSLIG LEDER
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Klubbrenn som 
LANGRENNSCROSS
Den 14. februar vil klubbrennet bli 
med langrennscross. Mandag 12. 
februar vil Norges Skiforbund være 
tilstede med Erik Aas Andersen og 
Marianne Myklebust, for å bistå 
løypekjører med utarbeidelsen av 
løypetrasé. 

Ei langrennscrossløype gir deltakerne 
utfordringer med tøffe svinger, forsering 
av kuler, manøvrering gjennom portaler 
og slalåmporter.  Alle tekniske ferdigheter 
vil bli utfordret og alle bør også mestre 
å vende 180 grader for å kjøre gjennom 
baklengsporten.

Snøforholdene vil avgjøre hva vi får laget 
men vi håper at Skileiken på mandag 
kan benytte traseen og at alle trenings-
gruppene får en teknisk og gøy trening i 
langrennscross på tirsdag. 
Onsdag gjennomføres klubbrennet som 
langrennscross. 

Vi sees, dette blir GØY!

 TEKST: MARIANNE MYKLEBUST, NSF
 FOTO: NORGES SKIFORBUND
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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



19VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018



20 VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018

Natrudstilen 26.03.2017 
KM - STAFETT 2017
KM - stafett ble avviklet på Sju-
sjøen skisenter, Natrudstilen 
søndag 26. mars under strålende 
vær. Knall føre denne dagen på 
Sjusjøen. Likevel var det noen som 
opplevde at gliden i snøen ble dår-
ligere utover dagen. Mange fikk det 
tungt etterhvert. 

Karen Myklebust, Anna Bårdseng og 
Emma Dåsnes mestret alt på best mulig 
måte, og gikk seirende ut av stafetten! 
Gratulerer som kretsmestere i klasse 
J13/16!

På bildet over ser du f.v. Karen Myklebust 
(2001), Anna Bårdseng (2001) og Emma 
Dåsnes (2004) fotografert etter målgang.
De ble kretsmestere i J13/16, 3 x 3 km 
skøyting.

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
 FOTO: SINDRE BÅRDSENG

Se mer side 85
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Natrudstilen 26.03.2017 
KM - STAFETT 2017

Nye nettsider for 
VANG SKILØPERFORENING!
Som du kanskje har lagt merke til, 
har det i løpet av høsten kommet 
nye nettsider for Vang Skiløper-
forening. I samarbeid med Hamar 
Media har vi kommet frem til en 
løsning som passer Vang Skiløper-
forening bra. Fokuset har hele 
tiden vært å lage nettsider som er 
brukervennlige, gir god informas-
jon og som skaper interaktivitet. 

Det å lage nye nettsider er en prosess 
som aldri helt blir ferdig. Med det menes 
at innholdet hele tiden er under endring 
og kan oppdateres etter hva behovet til 
medlemmene er. Vi håper at den infor-
masjonen som nå ligger ute er viktig for 
medlemmene, og spesielt til de som er 
nye i klubben. Nettsidene våre skal være 
en enkel måte å skaffe seg relevant infor-
masjon på. Er det noe du savner, setter vi 
pris på tilbakemelding om dette. 
Arrangementsoversikten kan være en 
nyttig funksjon for å finne ut når og hvor 

skirenn finner sted, f.eks klubbrenn. Vi 
prøver så godt det er å holde denne over-
sikten oppdatert, men sjekk gjerne andre 
kilder også (f.eks. Skiforbundets termin-
liste) for ytterligere informasjon. 

Vi har implementert en funksjon som 
henter inn bilder tagget med #vangski 
fra Instagram. Denne funksjonen bidrar 
til at andre kan få inspirasjon og samtidig 
glede seg over hva andre medlemmer gjør. 
Du vil sikkert legge merke til at bildene 
som postes på Instagram ikke kommer 
ut på hjemmesiden med det samme. Alle 
bilder må godkjennes før de publiseres 
på nettet. Del dine historier med andre 
VSFere! Tag bildene dine med #vangski

Alle saker som legges ut på siden, har en 
egen Facebook-knapp hvor du kan dele 
saken direkte på din Facebookside. Er 
det en sak du mener er viktig og at andre 
trenger å vite om det, kan du enkelt dele 
denne. 

Vi håper du er fornøyd med de nye 
nettsidene og at de bidrar til en enklere 
VSF-hverdag for alle medlemmer!

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
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Bli rå på 
RESTITUSJON!
Nok og riktig mat er en veldig 
viktig del av det å drive med idrett. 
Skiløpere legger ofte ned mange 
treningstimer for å prestere i 
skisporet. For å få maksimalt ut 
av hver treningsøkt, er det viktig å 
være nøye med restitusjonstiltak.  

Trening handler om å bryte ned krop-
pen, for så bygge den opp igjen til et 
litt høyere nivå enn hva man var på før 
treningsøkten. For at kroppen skal kunne 
bygge seg opp igjen etter en treningsøkt, 
er det veldig viktig å tilføre kroppen det 
den trenger av næringsstoffer og væske 
slik at restitusjonsprosessen blir optimal. 
Restitusjonsprosessen starter med en 
gang treningsøkta eller konkurransen er 
ferdig. Olympiatoppen anbefaler at man 
inntar et lite måltid så raskt som mulig et-

ter trening, helst innen en halvtime etter 
endt økt. 

FORSLAG TIL NÆRING MAN KAN 
INNTA RETT ETTER TRENING:
 - Banan
 - Sjokkomelk
 - Yoghurt
 - Frukt smoothie
 - Halvgrov brødskive med ost, skinke 
  eller syltetøy
 - Müslibar

Når man så har kommet seg hjem og dus-
jet, så er det lurt å få i seg et næringsrikt 
måltid. Skiløpere, og da spesielt barn og 
ungdom i vekst, har et stort energibehov. 
Det å fylle på med nok næringsrik mat, 
er essensielt for å få optimalt utbytte av 
treningstimene vi legger ned. Til tider 
trenger man kanskje litt inspirasjon/opp-
skrifter til gode, næringsrike måltider. Jeg 
tenkte derfor å dele mine topp 3 «etter 
treningsmat» favoritter. Håper det kan 
være til glede og inspirasjon.  

 TEKST: RAGNHILD HAFSAHL KARSET
 FOTO: RAGNHILD HAFSAHL KARSET
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Bli rå på 
RESTITUSJON!

Oppskriften gjelder for 1 god porsjon (for 
noen er det sikkert litt lite til å være en 
porsjon, for andre kanskje litt mye. Her er 
det bare å øke/redusere ettersom hvilken 
mengde dere trenger for å bli gode og 
mette).

1. BANANLAPPER
Du trenger 2 modne bananer, 2 egg, 1-2 
spiseskjeer havremel, en liten skvett melk, 
litt kanel og litt salt. Mos bananer og 
bland godt inn resten av ingrediensene. 
Bruk smør til steking og stek i panne på 
middels varme. Topp lappene med f.eks. 
syltetøy, cottage cheese, brunost eller bær.

2. COTTAGE CHEESE SORBET
Du trenger 1 boks cottage cheese (400 
gram), 1 pose fryste jordbær (400 gram), 

1 halv banan eller litt sukker. Kjør alle in-
grediensene et par minutter i en kjøkken-
maskin eller med en stavmikser. Serveres 
kald.

3. HAVREGRØT
Du trenger 3-4dl melk (gjerne H-melk), 
1,5-2dl havregryn og litt salt. Kok opp 
melk og dryss i havregryn. La det koke 
ca.10 minutter. Dryss i litt salt mot slut-
ten av koketiden. Topp med f.eks. cottage 
cheese, syltetøy, bær, bananskiver, eple-
biter, smørøye, sukker, kanel.

Masse lykke til med sesongen 2017-2018. 
Kjør på, tren godt og vær rå på restitu-
sjon! 
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Nytt kafébygg på Gåsbu 
LANGRENNSENTER!
Har du vært på Gåsbu lan-
grennsenter i det siste, har du sik-
kert lagt merke til et stort tilbygg 
på det eksisterende kafébygget. 
Dette vil fungere som pressesenter 
under SKINM2018. Da slipper vi å 
leie et stort telt som pressen skal 
være i. Etterpå vil tilbygget inngå i 
kafébygget som et lokale for bruk 
til kveldsmat etter trening, klub-
brenn og andre sammenkomster 
som krevet litt ekstra plass.  

Denne sesongen skal vi, sammen med 
Hamar Skiklubb, samarbeide om kvelds-
mat etter trening på tirsdager. Da blir det 
mange utøvere, og da er det godt med god 
plass. Utfordringen de siste årene har vært 

dårlig plass under klubbrenn og andre 
skirenn. Med den nye delen har vi nå mye 
bedre plass til alle utøvere og foreldre som 
deltar på disse arrangementene. Nybygget 
kan etterhvert deles av med skillevegger 
når det ikke er behov for hele lokalet.

Det store bygget må bli veldig dyrt, ten-
ker du kanskje? Har klubben økonomi til 
dette? Og svaret er JA. Det er søkt støtte 
via spillemidler gjennom idrettsforbundet. 
Men det kan ta litt tid før vi hører noe 
om resultatet fra den søknaden. Vi har 
også vært heldige å få god pris på selve 
brakkeriggen, som faktisk er de gamle 
kontorlokalene til Norsk Tipping, før de 
flyttet inn i nytt bygg. Visste du at brak-
keriggen faktisk er arkitekttegnet?

Å sette opp et slik bygg uten dugnads-
innsats ville økt prisen betraktelig. 
Brakkene er fraktet og satt opp basert 
på dugnad. Og det er noen som har gjort 
mer enn andre i dette prosjektet. Uten 
den store innsatsen som er lagt ned av 
Ivar Lindberget, Kristin Lindberget, 

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
 FOTO: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
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Ivar Thorsteinsen, Nils-Tore Aamodt, 
Gudbrand Skraastad, Morten Rustad, Jan 
Tore Hermansen, Amund Wiken og noen 
pensjonister som Gudbrand har engasjert, 
hadde ikke bygget stått klart til SKINM 
i januar! Nå regner vi med at bygget er 
klart før jul! 

Vi ønsker alle velkommen til det nye  
kafébygget på Gåsbu langrennsenter!
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Betongbygg setter de 
 svakeste karbon avtrykkene. 
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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!

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!
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Vang-profiler: 
ELIDA VEIDAHL MARTINSEN 
JOHANNES WIKEN
Disse to Vang-løperne har vært 
med i mange år, og er nå igang med 
sin andre sesong som junior. Du 
har sikkert sett begge to enten på 
Gåsbu eller i et skirenn eller to :-)

De to Vang-løperne vi presenterer som 
årets profiler har gått på ski i mange år nå, 
og begge har stor treningsiver og tålmo-
dighet, samtidig som de er gode til «å gi av 
seg selv».
Vi har stilt Elida og Johannes 10 spørsmål 
relatert til ski og trening, og her følger 
svarene deres:

Elida først:
Hvor gammel var du da du begynte 
med langrenn?

- Ut ifra hva mamma og pappa har sagt 
startet jeg så vidt når jeg var 2 år. Når jeg 
startet å trene på ski trente jeg med de 
som var et år eldre enn meg for å kunne 
starte ett år før.

Hva er dine mål som langrennsløper?
- jeg ønsker å bli best.  Men samtidig er 
det viktig for meg at jeg fortsetter å synes 
det er veldig gøy å gå på ski og at det er 
noe jeg fortsetter med resten av livet.

Hvor mye trener du?
- Jeg trener 1-2 økter om dagen, det vari-
erer litt fra 10-14 timer i uka.

Har du noen gang hatt lyst til å slutte, 
og hvis ja – hva fikk deg til å fortsette?
- Jeg har aldri hatt lyst til å slutte på ski. 
Har hatt noen perioder hvor det ikke 
alltid var like gøy å gå på ski, men har 
alltid synes at ski har vært utrolig gøy og 
vil nok aldri slutte å gå på ski.

 TEKST: ØYSTEIN MELBY



Hva er det morsomste med langrenn?
- Jeg synes det er veldig morsomt å gå 
lange turer på ski, spesielt når det er skik-
kelig fint vinterføre. Det er også veldig 
morsomt å gå på ski, fordi du har mange 
venner som også går på ski. og det er 
veldig sosialt.

Liker du klassisk eller skøyting best? 
Hvorfor?
- Jeg vet ikke helt hva jeg liker best. Pleier 
som regel å variere ut i fra hvilken stilart 
jeg går best denne sesongen. Men generelt 
liker jeg begge deler like godt.

Hva liker du best ved VSF?
- Jeg liker at det er så utrolig mange løpere 
i VSF. Mange yngre og mange litt eldre. 
Hele VSF-gruppa står på og jobber bra 
sammen for å få til store arrangementer 
med mange folk. Det er også veldig gøy 
hvordan vi på tvers av treningsgruppene 
har et godt miljø. Og noe som er ekstra 
viktig er at det er veldig mange foreldre 
som er veldig hjelpsomme på skirenn og 
trening, de er lette og snakke med og bryr 
seg om alle utøverne. 

Hvem var forbildert ditt da du var 
mindre?
- Mitt forbilde når jeg var mindre var 
Marit Bjørgen. Jeg husker jeg satt foran 
TVen og heiet på henne når jeg var  
mindre, noe jeg fortsatt gjør.

Hvilket renn er det beste du har gått og 
hvorfor?
- Det beste rennet jeg har gått så lagt er 
et klubbrenn jeg gikk i fjor. Den dagen 
hadde jeg veldig tunge bein og bestemte 
meg for å gå rolig igjennom. Dette endte 
opp med noe av det beste jeg hadde prest-
ert hele sesongen, som var veldig gøy.
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Så er det Johannes:

Hvor gammel var du da du begynte 
med langrenn?
Jeg var 6 år når jeg startet med skileik på 
Gåsbu.

Hva er dine mål som langrennsløper?
Mine mål som langrennsløper er å nå så 
langt som jeg kan, og i tillegg motivere 
yngre til å fortsette med ski så lenge som 
mulig.

Hvor mye trener du?
Det varierer litt på årstid, men rundt 
600-650timer i året.

Har du noen gang hatt lyst til å slutte, 
og hvis ja – hva fikk deg til å fortsette?
Motivasjonen går litt i bølgedaler, men 
aldri hatt lyst til å slutte med å gå på ski. 
Det er vel på grunn av de opplevelsene og 
miljøet man får av å drive med langrenn i 
Vang.

Hva er det morsomste med langrenn?
Det morsomste med langrenn må være 
det å gjøre det bra i et skirenn og kjenne 
at det man har lagt ned av trening hjelper.

Liker du klassisk eller skøyting best? 
Hvorfor?
Liker klassisk best, hvorfor jeg gjør det, er 
et godt spørsmål. Men er vel et resultat av 
prestasjoner og opplevelser.

Hva liker du best ved VSF?
Det beste med Vang, det må være alle de 
frivillige som står på, ofte døgnet rundt 
i perioder for at vi skal kunne drive med 
det vi liker best.
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Hvem var forbildet ditt da du var 
mindre?
Forbildet har vel alltid vært Petter 
Northug.

Hvilket renn er det beste du har gått og 
hvorfor?
Det rennet jeg er mest fornøyd med er da 
jeg staket meg inn til 12. plass på Magnor. 
Ikke beste plassering, men det jeg er mest 
fornøyd med. Hvorfor jeg syns det, er nok 
det at få trodde at jeg kunne stake den 
distansen og gjør det så greit.
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Bedriftsløsninger fra Nordialog Hamar

Mobil- og fasttelefoni 
Mobilt bedriftsnett/Mobilt sentralbord 
Bredbånd/Mobilt bredbånd 
Mobiltelefoner

Bærbar PC og Nettverk 
Trådløst nettverk 
Telefonsentraler/IP-telefoni 

En bedriftsavtale med Nordialog Hamar gir din bedrift gode betingelser på: 
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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.

Ta kontakt med vår salgskonsulent Thomas Jahr 
Telefon: 922 51 854, E-post thomas.jahr@blockwatne.no

På flyttefot?

blockwatne.no

Skimakertunet



34 VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018

Bli med på 
TOUR DE HEDMARKEN  2017!
Visste du at Hedmarken har sin 
egen Tour? 16. desember 2017 
braker det igjen løs når startskud-
det går for det første rennet i Tour 
de Hedmarken (TdH). 

TdH er et samarbeidsprosjekt mellom 
Ottestad IL, Hamar Skiklubb, Nordbyg-
da/Løten Ski og Vang Skiløperforening. 
Arrangementet består av 4 renn, HA-
sprinten, Ottestadrennet, Gåsburennet og 
Budor fristil, og er åpen for alle utøvere 
fra 8 år og oppover. Budor fristil er også 

TdH finale. Det betyr at utøvere fra 13 år 
og oppover går rennet som jaktstart, og 
første utøver i mål, vinner TdH. Yngre 
utøvere går rennet som vanlig intervall-
start.

Dette  året er det 6. gangen TdH arrang-
eres. Ryktet til touren er godt, noe vi ser 
fra antall deltakere og ikke minst fra hvor 
mange forskjellige klubber som er rep-
resentert! TdH er på for mange utøvere 
kick-off for sesongens skirenn. Bli med på 
denne førjuls-og romjulscupen! 

Mer informasjon finner du på TdH sin 
nettside:
http://www.tourdehedmarken.no 

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
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Klassisk sprint, Budor Skistadion

Fristil fellesstart i NM-løypene på Gåsbu

Klassisk normaldistanse i NM-løypene på Gåsbu

Fristil jaktstart, Budor Skistadion 

 
Klasser fra 8 år til senior samt funksjonshemmede. Klassevise  

sammenlagtvinnere fra 11 år, samtidig som det er individuell premiering  

i alle renn. Premier fra Magnor Glassverk og Hamar Glasmagasin.  

Uttrekkspremier fra Sport 1 Superstore Hamar, Swix og Madshus. 

Tar du utfordringen?

For påmelding og mer info:
www.tourdehedmarken.no

NORDBYGDA
LØTEN SKI

2017

16.12. HA-sprinten – TdH 1

17.12. Ottestadrennet – TdH 2

27.12. Gåsburennet – TdH 3

28.12. Budor fristil – TdH finale
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Vi støtter Tour de Hedmarken:
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2004-gruppa på overnattingstur 
ETTER ENDT SESONG
Etter at sesongen for 2016/2017 
var over, ble det satt av dato 
for overnattingstur for alle i 
2004-gruppa. Bakgrunnen er å 
stimulere til økt samhold og å bli 
enda bedre kjent med hverandre. 
Faktum er at mange utøvere faller 
ifra rundt 12-14 års alderen, så 
kanskje denne typen aktivitet vil 
styrke motivasjonen for å trene  
og konkurrere i langrenn også 
fremover?  

Vi fikk leie skihytta til Nordbygda/Løten 
Ski for å få litt miljøforandring. Vi hadde 
kommet ut i mai måned når samlingen 
tok til. Det var fortsatt litt snø igjen, men 
vi fokuserte på barmarkssesongen som er 

foran oss, og kjørte derfor øvelser deret-
ter. Det var fokus på lek og moro gjen-
nom fysisk fostring. Alle ble gode og bløte 
på beina! Slik skal det være. Måltider ble 
tilberedt av utøverne selv og smakte him-
melsk etter en dag med mye fysisk aktiv-
itet. Avslapping og soling ble det også tid 
til. Alt i alt en meget vellykket samling, 
hvor vi tror utøverne fikk god stimuli og 
ble enda bedre kjent med hverandre. Vi 
oppfordrer flere treningsgrupper å gjøre 
noe tilsvarende!

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
 FOTO: LENE ANDREASSEN BÅRDSENG
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Stolt sponsor 

Gjerluvegen 1A. Tlf.: 24 03 44 00 mollerbil.no/hamar

www.volkswagen.no

Alle produkter

10%
Alle produkter

15%
* Gjelder ikke 
kampanjevarer.

**Veil. levert forhandler inkl. 
leveringsomkostninger. Frakt 
og årsavgift kommer i tillegg. 
Drivstofforbruk blandet kjøring: 
5,6-7,4 l/100km. CO2-utslipp: 
147-170 g/km.

Idrettsglede for alle

For alle medlemmer av  
Vang Skiløperforening
har vi nå gode tilbud på tilbehør!*
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10%
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15%
* Gjelder ikke 
kampanjevarer.

**Veil. levert forhandler inkl. 
leveringsomkostninger. Frakt 
og årsavgift kommer i tillegg. 
Drivstofforbruk blandet kjøring: 
5,6-7,4 l/100km. CO2-utslipp: 
147-170 g/km.

Idrettsglede for alle

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

Nye Volkswagen Tiguan
fra kr 339.800,-**

Tiguan Allspace
fra kr 561.400,-**
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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.

For tredje år på rad har Norsk Kunde
barometer rangert oss som best blant 
de åtte største byggevarekjedene.

Spørsmål om tomter og hytteløsninger? Ta kontakt for en hytteprat!

FRI
TID

HET
OG TIL Å LEVE

UT DRØMMEN

Kjetil Noren
Hyttekonsulent

kjetil.noren@boligpartner.no
Tlf: 957 81 022 BoligPartner Hamar Tlf: 41 74 27 00 E-post: hamar@boligpartner.no

Storstuggu
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// DIGITAL

Vi har levert 
Vang Skiløperforenings 

nye nettsider!
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«Nå skjer det igjen!» er slagordet 
i reklamefilmen for vinterens NM i 
langrenn. Og det stemmer jo. Bare 
fem år etter forrige gang senior-
NM besøkte Gåsbu, inviterer Vang 
skiløperforening til langrennsfest 
igjen!

NM har en helt spesiell posisjon som 
langrennssportens nasjonaldager i Norge. 
NRK sender begivenheten minutt for 
minutt, og rennet er det store målet for 

de som er nest best i landet. Igjen er det 
Vang Skiløperforening som har fått det 
ærefulle oppdrag å være vertskap. Rundt 
regnet 650 langrennsløpere fra hele landet 
kommer til Hamar og Gåsbu i midten av 
januar. 
- Jeg tror vi er i rute, sier NM-general 
Gudbrand Skraastad. Vi møter ham en 
solfylt søndag midt i november. Et nytt 
tilbygg til klubbhuset, det som skal bli 
pressesenter under NM, er i ferd med 
å reise seg. Sjefen for organisasjons-
komiteen er selv en av de ivrigste på  
dugnaden, og svinger malerkost, kjører 
søppel og legger gulv, mens han tenker på 
alt fra smøreboder til premieutdeling. 

 TEKST: ROAR JØDAHL
 FOTO: DIVERSE

Nå skjer
DET IGJEN!
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STOR TILLIT 
Selv om det er mye som skal på plass, har 
NM-sjefen lav puls: 
- Jeg har med meg så mange flinke folk 
som vet hva de skal gjøre. Mange har vært 
med før. Jeg tror vi har kontroll på dette, 
sier han. 
Det tror Skiforbundet også. På status-
møte og befaring med forbundets folk i 
høst, konstaterte NSFs arrangementssjef 
Terje Lund at vi ligger godt an: 

- Vi har å gjøre med en av de mest erfarne 
arrangørene i landet og dere har god 
kontroll. Den største faren er at dere har 
så kontroll at dere tar for lett på det, sa 
Lund. Gudbrand var enig: - Det er vi  
klar over og vi gjør alt for å ikke gå  
i den fella.

ARRANGEMENTSKLUBB
Noen klubber makter et løft som NM 
på ski én gang, og så aldri mer. Vang 

GÅSBU
11.-14. januar
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Skiløperforening arrangerer Senior-NM 
for 8. gang siden 1973. I de fem årene 
som er gått siden forrige NM har vi vært 
vertskap for både hovedlandsrennet og 
junior-NM, i seg selv store og kompliserte 
arrangementer. 

- Hvorfor har Vang blitt en klubb som tar på 
seg slike store løft, gang etter gang?
- Tja, det er vel mye min skyld, er jeg redd 
– jeg og bror min Tor. Jeg er fryktelig glad 
i langrenn og synes det er moro å jobbe 
med arrangementer. Målet er hele tiden  
at det skal bringe verdier tilbake til  
klubben – en stadig utvikling av stadion 
og bedre forhold for alle som har lyst  
til å gå på ski. Muligheten til å få et pent 
overskudd er hovedmotivasjonen for at  
vi søkte NM så kort tid siden forrige 
gang. 

- Men nå er det siste gang du har ansvaret?
- Njaa. Vet ikke. Kanskje det, men får vi 
et nytt arrangement i løpet av de neste 
tre-fire åra, så kanskje. Så lenge dugnads-
iveren og oppslutningen blant de frivillige 
er der, er det moro å jobbe med. Men jeg 
merker at det er litt tyngre å få med folk 
nå. Det tror jeg alle som baserer seg på 
dugnad merker.  

OL-SESONG
Denne gangen er NM klemt mellom Tour 
de Ski og OL i PeyongChang. Gudbrand 
erkjenner at det vil få konsekvenser for 
NM. – De som har gjennomført Tour 
de Ski og nettopp har klatret seg opp 
monsterbakken, må hvile, ikke gå flere 
skirenn. Det skjønner selv jeg. Like etter 
NM er det OL, og det får sikkert også 
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konsekvenser for noen, men vi må lage 
et så godt skirenn som mulig, så får de 
komme de som vil, sier han. 
OL gjør at NM går uvanlig tidlig denne 
vinteren - 11. – 14. januar. Det blir tidlig 
mørkt og det kan være kaldt. Men først 
og fremst er mange spent på om det 
kommer nok snø. Gudbrand er rolig som 
skjæra på tunet. 
- Det nytter ikke å bekymre seg over snø 
eller løpere som ikke kommer, men jeg 
har trua på at det blir nok snø.

- Og hvis ikke? 
- Da blir det Natrudstilen. Så lenge vi ikke 
har snøproduksjonsanlegg på Gåsbu, må 
vi ha en reservearena. Jeg håper vi slipper, 
men vi får det til hvis vi må, sier han.

LANGE TRADISJONER
Her er lista over de store arrangementene 
som VSF har stått bak de siste tiårene. 

1963 NM junior
1973 NM senior
1977 NM senior
1986 NM senior
1988 NM senior
1989 VM junior
1997 NM junior
2000 NM senior
2002 NM senior (del 2)
2007 NM junior
2013 NM senior (del 1)
2014 Hovedlandsrennet (uoff. NM for 15 – 
16-åringer)
2016 NM junior
2018 NM senior (del 1)

GÅSBU
11.-14. januar
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Treningstur med  
MAIKEN CASPERSEN FALLA
Hva får 12 ungdommer til å droppe, 
eller i beste fall utsette, lørdagspiz-
zaen noen timer? 
Svaret er Maiken Caspersen Falla.  

Lørdag 16. september var vår olympiske 
mester innom Hamar og Vikingskipet 
i forbindelse med arrangementet Midt 
i matfatet. Maiken hadde avtalt et par 

intervjuer med NM-staben i VSF for å 
skape blest om NM 11. til 14. januar 2018. 
Alltid treningsivrige Maiken ar ikke vond 
og be da hun ble spurt om hun ikke kunne 
ta en rulleskiøkt med lokal ungdom.

Utpå ettermiddagen møtte Maiken 
12 treningsivrige ungdommer utenfor 
Vikingskipet. Selv om hun ser på seg selv 
om en sprinter, poengterte hun at rundt 
85% av treningen hun legger ned er rolig 
trening i sone 1. Vi ble tatt med på drøy 
90 minutters rundtur i Ottestadområdet, 

 TEKST: KJELL ARNE ØSTVOLD
 FOTO: KJELL ARNE ØSTVOLD
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med innlagte stopp underveis. 
Ved Hoberg kom første stopp: Motbak-
kesprint. Maiken demonstrerte, forklarte 
og snakket om armbruk, og presiserte vik-
tigheten av at armene og stavene skal fort 
opp og fram – ingen unødige sidebevegel-
ser er ønskelig på grunn av tap av kraft i 
sprint. 3 x 200 meter sprint foregikk på 
en gangsti, med rolig nedgåing mellom 
hver sprint. Øktas komiske innslag sto en 
av naboene for. Hun lurte på hvem den 
ansvarlige for gruppa var, siden vi gikk 
så uansvarlig fort forbi garasjen hennes. 
Undertegnede måtte bare innrømme at 
dagens trener var vår olympiske mester i 
sprint, og at et par av dagens delmål var 
nettopp hurtighet og tempo...
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Kjøp og salg av brukt 
SKIUTSTYR I VSF
Langrenn som idrett krever selvsagt litt utstyr, men det er ikke slik at 
barna til enhver tid trenger alt nytt. Rundt omkring i boder, kjellere og 
garasjer står det mye skiutstyr som fortsatt kan gi mye glede til nye 
eiere. Derfor er det laget en egen facebookgruppe som heter «Vang 
Skiløperforening kjøp og salg» hvor hensikten er nettopp at det brukte 
utstyret kan få ny eier. Det er allerede mye utstyr som har byttet hender 
den første måneden denne gruppa har eksistert, og det er bra! 

Gruppa fungerer slik at moderator lager 
hver måned en tråd som for eksempel 
heter «Desember kjøp og salg». Alle som 
enten skal selge noe, eller de som vet hva 
de ønsker å kjøpe, kan legge til innlegg  
i denne tråden slik at alle kan se det. Da 
det hver måned også lages en ny tråd, 
vil det være enklere å gå igjennom alle 
innleggene og det er større sannsynlighet 
for å finne varer som ikke er solgt. Har du 
selv ikke solgt varen du har lagt ut, legger 
du den på nytt ut i den nye tråden.  
Da er den fortsatt synlig for potensielle 
kjøpere.

I tillegg til denne gruppa, arrangerte VSF 
sammen med Ottestad IL og Hamar 
Skiklubb en egen byttedag på Stortorget i 
Hamar den 11. november 2017. Dette er et 
populært arrangement initiert av Spare-
bank1, og som kjøres over hele landet. I 
år var det mange som solgte utstyr, og det 
var mange kjøpere også. Regner med at 
byttedagen er kommet for å bli, og blir 
arrangert også i 2018. 
Har du noe brukt utstyr stående, er opp-
fordringen klar! Legg det ut for salg på 
facebookgruppen «Vang Skiløperforening 
kjøp og salg»!

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN
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Vår Hamaravdeling på Storhamarsenteret hjelper deg med alle
dine spørsmål vedrørende regnskap, lønn, økonomisk rådgivning
og mye mer!

Ta kontakt med avdelingsleder Bjørn M. Stenberg

Tlf: 913 33 205/02918
E-post: bjorn.stenberg@sb1r.no

Vår visjon: Sammen om å skape!

Vi er her for deg!

KIRKEBAKKEN GRAND PRIX
– KLAR FOR NM!

Kjøp og salg av brukt 
SKIUTSTYR I VSF
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BLIR BARE
BEDRE OG BEDRE…
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Bil

- kjør hjem i ny bil!

Les mer og søk om finansiering på 
sb1fo.no, eller ring oss på 915 07790

Billån på
dagen

Priseksempel pr Jan 2018. Kan endres:
Nom fra 3,30%, e� fra 5,26%. EK 35%, 150.000,- o 5 år, etabl.geb fra 2.200,- Tot 170.410,- 

Lykke til med sesongen 
2017/2018!
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Stort utvalg 
i sommerblomster, 
roser og stauder

Telefon:  900 44 259
Åpent fra slutten av april til begynnelsen av juli

(ca. 25. april - ca. 10. juli)
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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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KLART FOR SKIRENN!
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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

Svakstrømsinstallasjon
Monterer og leverer parabol og Riks TV  

for fellesanlegg og privat,  
service og salg av Icom jakt og sikringsradio

Solcelleanlegg

Håkon Busterud • Mobil 992 67 490
Hjellumveien 81 • 2322 Ridabu
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LØYPEKART
GÅSBU

ALLE LØYPER

100 m

2.5

5.0

5.0

100 m

2.5

5.0

Klassiskløyper                       Fristilsløyper
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Faks. 62 54 11 21 • Brugata 56 • Pb. 4160 • 2307 Hamar
firmapost@elmontasje.no – www.elmontasje.no

Vi utfører alle typer elektrisk installasjon 
 for privat og næring!

Tlf. 62 54 11 20
Døgnvakt 917 98 520

Din ventilasjonsentreprenør:
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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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Jobzone Hamar
Torggaten 34, 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?  
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Den 40. Stenfjellrunden gikk veldig bra hvor hele 786 fullførte lang løype 
(42 km)! I en periode hvor det ble mye fokus på nedgang i deltagere på 
nær sagt alle turrenn opplevde Stenfjellrunden stor oppgang fra fjoråret 
(2016). Med alle distanser rundet vi 900 løpere totalt!! Dette er vi veldig 
godt fornøyd med.

MANGE GODE TILBAKEMELDINGER 
Et kompakt «feel good»-arrangement med 
flotte løyper, god organisering, start og 
mål på samme sted, kort vei til alt og ikke 
minst blide og imøtekommende funk-
sjonærer. Eneste minuset var problemer 
med nettet som skapte litt utfordringer 
for rennkontoret og premieutdelingen. 
Dette kan vi garantere blir bedre i 2018!
 
Kort løype på 11 km for 13-16 år ble også 
veldig godt mottatt og vil bli videreført i 
2018.
 
I 2018-utgaven blir det noen endringer:
 

TRASÉ:
- Ved Krakholen ca. 11 km fra mål blir 

det en mindre omlegging av løypa pga. 
brøytet veg

- Etter siste matstasjon (Storfurua)  
ca. 5 km fra mål, tar løypa av til venstre 
før utforkjøring som følge av nytt  
masseuttak.

 
MAT- OG DRIKKESTASJONER: 
- På Stensætra blir det mat og drikke
- Krakholen ut (mot Målia) blir det kun 

drikke
- Krakholen inn (mot mål) blir det mat og 

drikke
 

Startskuddet går  
3. FEBRUAR 2018
for den 41. 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

Endringen med matstasjoner er gjort 
etter ønske fra løpere slik at de som 
går kort løype også får noe å bite i etter 
halvgått løp. 

Vi ønsker alle gamle og nye deltakere 
velkommen til Stenfjellrunden den 3. 
februar 2018! Vi håper du vil være med på 
vinterens vakreste eventyr i Vangsåsen!
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LANGRENNSGRUPPA
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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.no Olrud Handelspark, 2320 Furnes • Tlf. 623 58 888 • www.sport1hamar.no

Åpningstider: Man.- fre. 10-18, lør. 9-16 Åpningstider: Man.- fre. 10-18, 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. 2. februar 2018.

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



 RIKTIG UTSTYR TIL DITT NIVÅ!

Velkommen til
SKISPESIALISTEN!

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

Åpningstider: Man.- fre. 10-18, lør. 9-16 Åpningstider: Man.- fre. 10-18, 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. 2. februar 2018.

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



74 VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018

Arild Nilsen
Roar Wilhelmsen AS 
Avd. Elverum
Mob: 922 56 700
http://webac.se/rw/index.html

«Vi er en entreprenør som  
driver utleie av anleggs-
maskiner i nærområdet»

«50 års erfaring»
«100% service, Garanti»
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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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2002/2003
klubbsamarbeid



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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GODT MED HEIAGJENG!

ORDFØRERN
STILLER SOM SPEAKER
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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. 

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-
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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 
Fauske, Ungdommens Holmenkollrenn, jr. 
NM og sr. NM.
Trenger du hjelp til registrering eller å 
melde på til skirenn?  Kontakt sportslig 
leder, Bjørn Magne Broen, tlf. 477 57 866. 
Se også side 15 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 tre-fire 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 trenin-
gen 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! 

PARKERING
Det er Vang Almenning som eier parker-
ingsplassen vår, og det kreves parkerings-
avgift der også for VSF-medlemmer. 
Medlemmer av Vang skiløperforening får 
50 % rabatt på sesongkort parkering ved 
kjøp i kiosken på Gåsbu.

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 (4. februar) 
og da er det stort behov for dugnadsper-
sonell. 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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En avdeling i

 Elise Kjøsgate 17

 2319 Hamar

 415 35 580 kopi-grafisk@mjosanker.no

www.mjosanker.no

Noen påstår hardnakket at 
ting ikke lar seg gjøre. 

– Det er umulig, sier de.  

Vi har en litt annen 
oppfatning av verden. 

Om man vrir hjernen sin 
litt, er villig til å ta noen 

tilpasninger og ikke minst 
har et åpent sinn og en dæsj 

kreativitet, kan det meste 
løses. 

Vi våger derfor å si;

I vårt grafiske hus kan vi utføre:
•	 Kopiering	(sort/hvitt	og	farger)

•	 Digitaltrykk	(sort/hvitt	og	farger)

•	 Plott	(opptil	1	meter	bredde)

•	 Stift

•	 Fals	med	eller	uten	rill

•	 Limfres

•		Blokkliming

•	 Varm-/kaldlaminering

•	 Hulling

•	 Spiralisering

•	 Skjæring

•	 Grafisk	design

•	 Transfertrykk

Vi	har	underleverandører	på	alt	

vi	ikke	kan	produsere	selv.

Hva	kan	vi	gjøre	for
eller	sammen	med	deg?
Vi går på jobb hver dag for at du eller din kunde skal få kvalitet 
levert fra oss. Vi er opptatt av punktlighet og rask og korrekt 
leveranse, samtidig som vi ønsker å være en medspiller på 
utforming av det endelige produktet. Sammen kommer vi frem 
til den beste løsningen for deg og ditt behov. 

Vi har lang erfaring fra ulike deler av grafisk bransje, og kan være 
med å tenke ut den beste måten og produsere det du ønsker.
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Engomsvingen 7, 2323 Ingeberg
Tlf. 994 98 740 – Fax 62 52 70 00

www.doblougentreprenor.no

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

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



88 VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018

Ekstra treningstilbud for 
UTØVERE, FORELDRE OG SPONSORER
 Fra mai til november måned har 
det vært felles rulleskitreninger 
ved Vikingskipet hver fredag. 
Det har vært fokus på teknikk, 
mestring og å ha det gøy. Det har 
vært forskjellige temaer på trenin-
gene. Her er det plass til deltakere 
som prøver rulleski for første gang 
til de som virkelig er gode! Trenin-
gene er bra for de som er med på 
andre aktiviteter, men som også 
vil jobbe med teknikken fra våren 
av. Det funker! Ansvarlig trener er 
Trond Sømoen med god hjelp av 
Astrid Hermansen.

FELLES BASISTRENING
Hver torsdag fra mai og frem til høst-
ferien har det vært felles basisøkter på 
Gåsbu. Hovedaktivitetene har vært bev-
egelighetstrening for skiteknikk, spenst, 
stabilitet, styrke, hurtighet og koordi-
nasjon. Veldig bra deltagelse av juniorene 
i begynnelsen av sesongen som tydelig 
hadde det gøy samme med de yngre 
deltagerne. Det er en økt som er bra for 
utviklingen av kroppen, uavhengig

 TEKST: TROND SØMOEN
 FOTO: TROND SØMOEN
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Ekstra treningstilbud for 
UTØVERE, FORELDRE OG SPONSORER

 av hvilken idrett eller aktivitet en velger 
senere i livet.   

FELLES TEKNIKKTRENING
På noen onsdager gjennom vinteren hvor 
det ikke har vært klubbrenn, har det vært 
felles teknikktrening for alle i klubben. 
Treningene har foregått i både klassisk 
og skøyting og med forskjellige temaer. 
Det har vært stor spredning i alder, fra de 
ivrige unge til godt voksne.  

TEKNIKKURS TIL FORELDRE  
MED BARN PÅ SKILEIK
For foreldrene på den eldste gruppa på 
skileiken, har det vært et tilbud om å være 
med på teknikkurs når barna selv er på 
skileik. Øktene har vært i både skøyting 
og klassisk. Det er en arena som foreldene 

kan bli kjent med hverandre før barna 
begynner å trene i klubben. Her har vi 
det morsomt sammen og kan diskutere 
spørsmål rundt det å ha barn på ski. 
Foreldrene er de viktigste støttespillerne 
for barna om de ønsker å satse mer på lan-
grenn. De er fortsatt store forbilder «en 
stund til», og da er det fint at foreldrene 
kan vise enkle ting som gjør at barna 
lykkes med å komme seg frem på ski! 

TEKNIKKURS I SKØYTING  
FOR DAMER
Etter spørsmål fra noen damer ble det 
holdt et teknikk-kurs i skøyting sist vinter. 
Det var 8 deltagere, høy stemning og 
ivrige deltagere. 

TEKNIKKURS I KLASSISK STIL  
FOR SPONSORER
Noen av klubbens sponsorer har fått til-
bud om teknikkurs for sine ansatte. Noen 
bruker det som en del av forberedelsene 
til f.eks. Birken eller andre skirenn, men 
også bare for å bli bedre på ski. Det har 
vært en trivelig og motivert gruppe som 
har gitt full innsats. 
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HAMAR

Den beste tiden
 

er den du 
deler med andre

Bestill på: 

2222 5555
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Vi var på plass i 
HOLMENKOLLEN I ÅR OGSÅ
Ungdommens Holmenkollrenn er 
på en måte et uoffisielt NM for 
13- og 14-åringene. Det er et stort 
arrangement og stort sett alt som 
kan krype og gå av skiløpere i den 
aldersgruppen møtes til en fantas-
tisk helg i Holmenkollen. Det var 
en meget fin tur både sportslig og 
sosialt for VSF. Det å gå i Holmen-
kollen er en stor opplevelse i seg 
selv.

I 2017 var det 18 løpere fra VSF som 
deltok.  6 jenter i 14-års klassa, 4 jenter 
fra 13-års klassa, 3 gutter i 14-årsklassa og 5 
gutter fra 13-års klassa.  

Helgen startet med en tur til anlegget 
med en gjennomgang og besiktigelse av 
løypa. Det viste seg å være en hard løype. 
Samtidig ble vi kjent med alle bakkene vi 
bare hadde sett på TV, som vi nå skulle 
få bryne oss på. Den velkjente «Holmen-
koll-tåka» kom sigende utover kvelden. 
Kvelden ble brukt til å samle krefter, 
mens skia ble godt ivaretatt av Sindre 
Bårdseng og Jan Ulrik Baksjøberget. De 
smurte klisterski til de fikk vannblem-
mer på tomler og håndbak.  Det ble til 
sammen 18 par ski – imponerende gjort av 
trenerne. 

KREVENDE FORHOLD LØRDAG
Lørdag møtte oss med litt varierende 
føre. Det var derfor ikke bare en hard 
3-kilometer i klassisk stil som skulle 
erobres, men kampen om riktig feste og 
god glid var også der. Noen valgte å gå 
med rubbede ski, mens andre fant til slutt 

 TEKST: HELGE FLAGSTAD
 FOTO: HELGE FLAGSTAD
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riktig smøring som både ga feste og glid. 
Ute i løypa var det god innsats fra VSF 
sine utøvere. De rundet Holmenkol-
len kapell, forserte «Hellnerbakken», og 
startet spurten på «Northugflata» før de 
staket seg inn til mål og fikk høre navnet 
sitt over høyttaleranlegget. Flere utøvere 
fikk premie og det er bra når det er 200-
300 løpere i hver klasse. Og med så mange 
løpere er det mange plasser å hente in-
nenfor noen sekunder, for på resultatlista 
er det tett mellom løpere. 

SOSIAL HAPPENING
På kvelden var det felles middag på hotel-
let. Her fikk vi eget spiserom og vi fikk 
servert veldig gode pizzaer. Vi brøyt med 
tradisjonen med å reise til sentrum, men 
dette sparte oss for tid og unødvendig 
bruk av energi. Det var også en sosial fin 
tur for både løpere og foreldre. Vi bodde 
på Holmenkollen Park Hotel som kun er 5 
min på beina fra skianlegget. 

BEDRE VÆR OG FØRE
Søndag var det skøyting som sto for tur. 
Været var bedre. Sola var dominerende og 
vi så tåken ligge tett over Oslo. Da fikk 
vi se hvor stort anlegget er med bakke, 
tribuner og utsikt over Oslo. Når det 
er skøyting er det heldigvis ikke behov 
for noe festesmøring, så pulsen hos 
«smøreteamet» var lavere. Det var samme 
løype som på lørdagen og innsatsen var 
like god om ikke bedre. Flere utøvere fikk 
også premie denne dagen.  

NY TUR KLAR ALLEREDE
3.-4. februar 2018 går Ungdommens Hol-
menkollrenn igjen av stabelen for årskul-
lene 2005 og 2004. Vi har bestilt rom på 
Holmenkollen Park Hotel og alt ligger 
derfor til rette for nok en strålende tur til 
Holmenkollen. 

Å gå skirenn i nasjonalanlegget, der våre 
beste skiløpere har vunnet VM-gull, er et 
minne for livet. Så det er noe alle i VSF 
bør få med seg.
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Vet du egentlig hva 
SOM SKAL TIL?

• Vasking av maskin etter endt sesong
• Fra kjøring til Stenfjellrunden
• Løypekjøring
• Reparering av tette drensgrøfter

 FOTO: KNUT BÅRDSETH
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Miljøsamling for VSF 
PÅ SKEIKAMPEN
Årets miljøsamling på Skeikampen 
for Vang skiløperforening ble 
avholdt på Thon Skeikampen  
Resort fra fredag 22. september  
til søndag 24. september. Vi bodde 
i leiligheter med selvkost rett ved 
siden av hotellet. Overnattings-
stedet var nytt fra tidligere år, da 
vi har bodd noen hundre meter 
lengre bort. I år var det litt færre 
påmeldte enn tidligere år, da det 
denne helgen også var andre aktiv-
iteter som tiltrakk seg aktive  
VSFere. Hyggelig hadde vi det 
likevel!

Miljøsamlinga ble sparket i gang i et 
møterom inne på hotellet hvor vi ble 
ønsket velkommen av leder for langrenns-
gruppa, Amund Wiken. Praktisk infor-
masjon om skirenn og aktiviteter for 
høsten og vinteren ble gjennomgått av 
sportsutvalget. NM 2018 stod selvsagt 
også på programmet, og det ble opp-
fordret til at så mange som mulig kunne 
melde seg som funksjonærer og bli med 
på moroa et slikt arrangement gir! En 
aldri så liten urfremførelse av en vid-
eosnutt hvor Maiken Caspersen Falla 
oppfordrer til å bli med som frivillig funk-
sjonær ble det også. Utøvere og trenere 
samlet seg så for å gi informasjon om hva 
som skulle skje resten av helgen og hvor vi 
skulle møtes neste dag for trening. 

LØRDAG 23. SEPTEMBER
Etter frokost var det klart for dagens 
første treningsøkt. Ivrige utøvere var klare 
for en god start på dagen. Vi samlet oss i 
respektive aldersbestemte treningsgrup-

 TEKST: KJETIL ALM-KRISTIANSEN 
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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



pene og la i vei. Foreldre som ønsket å 
ta seg en tur hadde gode muligheter til 
det. En gruppe la ut på joggetur rundt 
Skeikampen, mens andre gikk seg en 
tur i området. Mange sprekinger! For de 
minste var det mye fokus på aktivitet og 
utfordringer gjennom lek, og i de eldre 
gruppene ble det mer fokus på intervaller, 
slik som elghufs oppover mot toppen av 
Skeikampen som 2004 og 2005 gjorde. 
Etter første treningsøkt ble det en vel-
fortjent pause, hvor noen brukte tiden 
på å spille en-spretten med fotball, spille 
brettspill og noen samlet på golfballer 
som hadde havnet i bekken. 
Tradisjonen tro ble det stjerneorienter-
ing som andre økt. Og en del av denne 
tradisjonen er oppvarming med «stiv 
heks». Innsatsen var det ingenting å di på! 
Tror de aller fleste var gode og varme før 
inndeling av lag til stjerneorienteringen. I 
år var det også delt inn i to løypevarianter, 
kort og lang løype. Noen poster var ut-
fordrende å finne, men det kan vel settes 
på kontoen for kartlesing. Imponerende 
innsats fra både små og store. Totalt ble 
det tilbakelagt mange kilometer på denne 
øka! 
Etter en velfortjent dusj, stod middagen 
for tur. Og tradisjonen sier at middagen 
skal være taco. I år var det intet unntak, 
og mengden mat var rikelig! Deilig med 

god middag etter en dag med mye tren-
ing. Dessertbordet var rikelig anlagt med 
flere varianter puddinger med dertil saus. 

SØNDAG 24. SEPTEMBER
Oppmøte kl. 10 for langtur i Skeikampens 
fjellrike. De yngste samt deres foreldre 
satte kursen mot toppen av Skeikampen, 
og den turen byr på flerfoldige høydem-
eter og god utsikt ved klarvær. Været var 
heller grått, så utsikten får vi se til neste 
år. 2005 og 2004 gruppene la ut på en 
2 timers langtur innover fjellet. I rolig 
tempo var denne turen overkommelig for 
alle! Høydepunktet på turen var at Astrid 
Uhrenholdt Jacobsen tok igjen oss og ble 
med på en del av turen. Stor inspirasjon 
for både utøvere, foreldre og trenere! 
 Etter turen gjorde det godt med 
en dusj da turen i fjellet denne dagen var 
veldig bløt og gjørmete. Restitusjons-
maten ble inntatt i leilighetene før avreise 
hjemover. Tusen takk for alle deltakere 
for at dette årets utgave av Miljøsamlin-
gen på Skeikampen ble en suksess! Vi er 
klare igjen til neste år, og håper at du er 
det også! Vi håper samtidig at enda flere 
ønsker å delta da det er en fin mulighet til 
å ble enda bedre kjent med likesinnede i 
Vang skiløperforening! Vi ses til neste år!



Løpende intervju med    
ASTRID UHRENHOLDT JACOBSEN
Under Miljøsamlingen på Skei-
kampen hadde vi langtur siste 
dagen før hjemreisen. På toppen 
av Skeikampen ble vi tatt igjen av 
Astrid Uhrenholdt Jacobsen som 
også var ute på langtur. Vi benyttet 
anledningen til å stille henne noen 
spørsmål om NM som arrangeres 
på Gåsbu i 2018.

Vang skiløperforening arrangerer NM på 
Gåsbu mellom 11.-14. januar 2018. Hva er 
dine tanker om NM?

Astrid: Dere er jo en veldig ivrig arrangør 
da. Jeg husker da jeg var med i 2013 og 
hvor det var VM i Val di Fiemme. Det var 
jo en kjempebra konkurranse med bra 
stemning og fantastisk bra anlegg.  

Jeg har ingen grunn til å tro at det blir noe 
dårligere denne gangen. Jeg gleder meg og 
jeg tror mine lagkamerater og klubbkam-
erater gleder seg også. Vi har et jentepro-
sjekt i Heming akkurat nå fremover mot 
NM for å prøve å få flere jenter til å delta 
og prøve å ta tilbake tronen da det ikke 
gikk så bra på stafetten i fjor. Da måtte 
jeg stå over min første NM-stafett på 
12 år, så den skal revansjeres! Så det skal 
bli et av sesongens høydepunkt. Vi har 
fellestreninger hvor vi prøver å møtes en 
gang i uken. Jeg er eldst i den gruppen og 
den er sammensatt av utøvere fra flere 
alderstrinn, men vi får det stort sett til og 
det er veldig ålreit! 

Det er veldig hyggelig å høre at du har 
store planer om å delta på NM, noe vi 
som arrangør er veldig glad for å høre. 
Det å ha med store stjerner som du er 
også viktig for publikum som skal se på. 
Har du noen oppfordring til både frivillige 
som deltar for å lage et bra arrangement,  

 TEKST OG INTERVJU: KJETIL ALM-KRISTIANSEN 
 VIDEO/FOTO: KJETIL ALM-KRISTIANSEN/NSF 
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og samtidig publikum som skal komme 
for å se på?

Astrid: Jeg tror det er viktig å involvere seg 
tidlig for å være med fra start. Følge med 
på opptaktene. Da blir det enda mer mor-
som enn bare det å møte opp når selve 
arrangementet starter. Det å være frivillig 
er både mye jobb, men også mye gøy, og 
det blir er godt sosialt felleskap. Jeg håper 
dere får mange frivillige og mye publikum 
som kan komme å heie oss frem i løypene 
på Gåsbu! 

Det håper vi også, og med den 
oppfordringen fra Astrid ønsker 
vi alle et godt SKINM 2018 på 
Gåsbu! 
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Registrert installatør

Hjellumvn. 96 • epost@br-melby.no • Tlf. 62 52 94 21 • Vakttelefon 489 59 599
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Furnes Tlf. 62 35 50 20 Elverum Tlf. 984 17000

Skikkelig skodd!Skikkelig skodd!
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UNGDOMSBIRKEN
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Torsby 6.-8. oktober 2017
JENTESAMLING
Tradisjon tro inviterte Hedmark 
Skikrets til miljøsamling for jenter 
i aldersgruppa 13-16 år i Torsby  
i høstferien. Tiltaket er et ledd  
i satsingen for å hindre frafall blant 
jenter ved å skape gode miljøer 
som jentene trives i. I år hadde 33 
jenter fra Kvikne og Tynset i nord, 
til Odal og Granli i sør meldt seg på 
samlingen. Vang Skiløperforening 
stilte med hele 8 jenter fra 2003 og 
2004-kullet, og ble med det største 
deltakerklubb. 

Valbergsängen Sporthotell i tok imot  
jentene fredag kveld. Etter innsjekk var 
det klart for en rolig joggetur, etterfulgt 
av en basisøkt med styrke og barmarks-
trening.

Det var en sulten jentegjeng som gikk løs 
på middagsbuffeten på Valbergsängen. 
Som selskap hadde jentene blant annet 
landslagstrener Lars Berger og skilands-
laget for syn- og bevegelshemmede.

TØFF START PÅ DAGEN
Lørdag morgen sto Brutalloppet opp 
slalåmbakken i Torsby på plakaten. 15 og 
16-åringene tok hele 6 drag med «æljhufs» 
opp bakken, mens 13 og 14-åringene klarte 
seg med 4 drag. Det var en særdeles sliten 
gjeng med sure lår og støle armer som jog-
get tilbake til rommene sine og avslapning 
etter en bokstavelig brutal start på dagen!

GOD LUNSJ
Valbergsängens svært gode lunsjbuffet ga 
jentene den energien de trengte før neste 
økt på programmet: 90 minutter fristil i 
skitunellen. Skitunellen i Torsby er 1,3 km 
lang, med en høydeforskjell på 10 meter 
og en konstant temperatur på minus 3 
grader. En skulle tro dette blir monotont, 
men løypa følger terrenget godt og sving-

 TEKST: KJELL ARNE ØSTVOLD
 FOTO: KJELL ARNE ØSTVOLD
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ene samt de to høydene i tunellen skaper 
tross alt litt variasjon.

Lørdag kveld sto tradisjon tro pizza i 
sentrum og et lass med svensk godis på 
programmet!

BLI MED NESTE ÅR!
Søndag morgen gikk jentene til skitunel-
len for sin siste treningsøkt, klassisk. Litt 
vriene smøreforhold ga noen litt bak-
glatte ski, men ikke verre enn at økta ble 
gjennomført i god stil. Hos VSF jentene 
rangerer denne samlingen høyt på lista, og 
de anbefaler at alle jenter som ønsker en 
aktiv høstferie deltar neste år! 
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TØFFE JENTER!
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SKITUNNELEN
I TORSBY
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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



113VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018

NORSKE KVALITETSPRODUKTER  WWW.ASAK.NO

Utenfor husets fire vegger finnes det kanskje et areal med potensial til å bli et nytt favorittrom?
Hagen og terrassen kan bli en liten, vakker oase – for trivsel, velvære og nytelse. Drøm gjerne om en stille stund 
alene, et hyggelig vennelag eller en skjermet lekestund. Bruk fantasien – la deg bli inspirert på våre nettsider.

Godt grunnlag for 
gode opplevelser!
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www.meca.no 

Ditt lokale 
bilverksted

Betal når det passer for deg!
Opptil 24 mnd. rentefri  
nedbetaling.

Sveen Mek Verksted AS 
Sveen Mek Verksted er et veletablert privateid bilverksted i MECA kjeden, og som 

ligger i Øvre Vang på grensen mot Løten. Verkstedet ble etablert allerede i 1966, 

og vi har dermed lang erfaring innen bilbransjen. Vi utfører alle typer reparasjoner 

og EU-kontroll på alle bilmerker inntil 3500 kg. Våre priser er meget konkurranse-

dyktige og vi har et ønske om å tilby god service! Du bevarer selvfølgelig nybil-

garantien med et MECA-stempel i serviceheftet. 

Sveen Mek Verksted AS 
Alderslystvegen 231, 2324 Vang H 
Telefon 62 59 82 73 
Åpningstid: man-fre 07:00–16:00 

Følg oss på Facebook 
Hjemmeside: sveenmek.no  
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Lørdag 30. juni går Hedmarksvidda 
Rundt – et ritt i fantastisk naturskjønne 
omgivelser i en spennende trasé!
Hedmarksvidda rundt arrangeres lørdag 30. juni 2018 for 9. gang. Hedmarksvidda Rundt får mange 
gode tilbakemeldinger på traseen, og vi håper på både deltaker- og løyperekord i 2018.  
Sett av datoen allerede nå – påmeldingen åpner ca. 1. april 2018.

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
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HER GÅR DET UNNA!
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Info fra 
SYKKELGRUPPA
Grunnlaget for å starte opp en 
sykkelgruppe som egen gren innen-
for Vang Skiløperforening var:
- Samle flest mulig «birkebeiner-
syklister» for å skape et trivelig 
og sosialt sykkelmiljø i og rundt 
klubben.

Sykkelgruppa i Vang Skiløperforening 
ble stiftet året 1999. Bakgrunnen for 
at sykkelgruppa ble startet var først og 
fremst for å samle klubbens tradisjonelle 
Birkebeinere på ski til noe felles og sosialt 
utenom vintersesongen. Samtidig så 
begynte sykkelsporten å ta seg opp med 
hensyn til terrengsykling.

GOD START
På første fellestrening våren 1999 så 
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 landev-
eisgruppe.
Denne gruppa har stilt opp i både 
Trondheim-Oslo og andre landeveisritt. 
Når juni måned er over går disse syklist-
ene over til kun terrengsykkelen for å 
forberede seg til Birkebeinerrittet.

EGET RUNDBANEANLEGG
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 klub-
ber i innlandet.

 TEKST: KJETIL BUSTERUD
 FOTO: STEIN-ARNE NEGÅRD
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Info fra 
SYKKELGRUPPA

HEDMARKSVIDDA RUNDT
Sykkelgruppa arrangerer også et større 
sykkelritt, Hedmarksvidda Rundt, sam-
men med Nordbygda/Løten Ski. Hed-
marksvidda Rundt er et seedingsritt til 
både Birkebeinerrittet og Grenserittet  
og samler stor deltagelse hvert år.
Sykkelgruppa har organisert trening  
2 -3 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.
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Det finnes sikkert noen som lurer 
på hvordan det føles å fly? Er du 
en jente eller gutt som har lyst til å 
prøve hoppbakkene i Lierberget er 
du velkommen hos oss. Noen tror 
kanskje at det kreves masse utstyr 
for å kunne hoppe på ski. Slik er 
det imidlertid ikke. Har du et par 
vanlige langrennski, en trenings-
dress og en hjelm kan du fint hoppe 
i de 2 minste bakkene.  

Det koster heller ingenting å hoppe i 
de minste bakkene. I tillegg har vi flere 
par ski med rottefellabindinger til utlån. 
Disse er litt lenger og breiere en lang-
rennski og er fine å hoppe med. De aller 
minste har faste treningsdager på man-
dager og torsdager fra kl. 1730 til 2000, 
og det er da trener tilstede i bakken. Det 
er også mulig å hoppe på torsdager og i 

helgene, men det er ikke alltid trenere til 
stede på disse tidspunktene. Vi setter pris 
på at du de første gangene har med deg en 
forelder/foresatt i bakken. 
Vi oppfordrer også til å følge med på Vang 
skiløperforenings hjemmesider vangski.no 
da det der kan være nyttig informasjon å 
hente fra de forskjellige grener.

YTTERLIGERE INFORMASJON
Kontakt Tormod Busterud på 
tlf. 90223905 
eller på mail, to-buste@online.no

 TEKST: TORMOD BUSTERUD

Har du lyst til å prøve 
HOPPBAKKENE I LIERBERGET? 
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De gamle  
ØSTÅSBAKKENE RIVES
Vårt tidligere treningsanlegg 
Øståsbakkene skal rives. Da dette 
leses håper vi at bakkene allerede 
er revet. Bakkene har vært i bruk 
frem til det nye rekruteringsan-
legget i Lierberget stod klart til 
vintersesongen 2012/2013. 

Helge Lidahl var primus motor for de 4 
Øståsbakkene og har gjennom en årrekke 
lagt ned utallige dugnadstimer i dette 
anlegget. Bakkene har nå stått ubrukt i 
5 år og har forfalt og grodd igjen. Østås-
bakkene har vært i drift i ca. 40 år og 
har gjennom tidene fostret mange gode 
hoppere og kombinertløpere. De ble mye 
brukt i tillegg til gamle Lierberget som 
huset en relativt stor K-70 bakke og en 
K-50 bakke. Etter at hoppgruppa i Vang 
skiløperforening ble lagt ned har Furnes 
skiløperforening driftet anlegget frem til 
nye Lierberget stod klart.
Det er på en måte trist at et så flott 
anlegg som Øståsbakkene blir borte. 

Bakkene ble imidlertid umoderne og 
har blitt tatt igjen av tiden tann. Det ble 
derfor behov for nye moderne bakker 
med helt andre profiler, plastbelagte og 
som kan brukes hele året. Lierberget har 
blitt vårt nye moderne helårsanlegg og vil 
være til glede for store og små i mange år 
fremover.
Vang skiløperforening takker derfor for at 
vi og klubbene rundt har fått ha glede av 
Øståsbakkene i så mange år. En spesiell 
takk til Helge Lidahl som kan regnes 
som Øståsbakkenes far, og for ha gjort 
en uvurderlig jobb i anlegget gjennom en 
mannsalder.

 TEKST: TORMOD BUSTERUD
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Etter at de gamle hoppbakkene 
i Lierberget ble revet for en del 
år tilbake ble det nye hoppanleg-
get ferdigstilt for vinterhopping 
sesongen 2012/2013. De gamle 
bakkene bestod i sin tid av en K-50 
og en K-70 bakke. I det vi vil kalle 
historisk tid fantes det også før 
dette en hoppbakke i dette områ-
det som var ganske stor og ble kalt 
Gjørsliberget. Det nye anlegget har 
5 bakker K-7, K-15, K-25, K-40 og 
K-70 og fremstår som et moderne 
rekrutteringsanlegg. Her kan alle 
som vil få prøve på riktig nivå og i 
riktig bakkestørrelse. I det gamle 
Lierberget har fortsatt Noriaki Ka-
sai, som fortsatt er aktiv, og Stian 
Kvarstad bakkerekorden på 90,5 
meter. Dagens K-70 er noe mindre 
og bakkerekorden er på 79 meter 
og satt av Audun Markeng. 

Lierberget har i årenes løp vært arena 
for flere store arrangementer bla. NM i 
hopp, junior-VM og en rekke nasjonale og 

internasjonale renn. I nyere tid er det ar-
rangert hovedlandsrenn og NM for damer 
samt en rekke lokale renn. I og med at 
dette er et rekrutteringsanlegg er bakkene 
i dag for små til at det kan arrangeres NM 
for junior og senior, og det må for etter-
tiden satses på arrangementer for yngre 
utøvere.
Rundt omkring fantes det tidligere mange 
små hoppbakker i nærområdet. Disse har 
med tiden blitt umoderne og blitt revet 
en etter en. Den neste som står for tur er 
den gamle Øståsbakken. Det nye Lierber-
get ble frontet av klubber i nærområdet 
og Furnes skiløperforening, Nordbygda/
Løten ski og Vang skiløperforening gikk 
sammen om å bygge de nye bakkene. 
I denne forbindelse gikk kommunene 
Hamar, Ringsaker, Løten og Stange  sam-
men for å støtte anlegget som har blitt et 
topp moderne interkommunalt anlegg.
Målet er at anlegget skal bli et kom-
plett helårsanlegg. Det er lagt plast i alle 
bakker og vi håper å legge siste hånd på 
verket slik at det kan bli plasthopping til 
sommeren. Byggeperioden har blitt en del 
lenger en vi hadde tenkt grunnet flere ras 
i de bratte skråningene som omgir anleg-
get. Dette har ført til at vi har måttet 
gjøre om tidligere arbeid flere ganger og 
byggeperioden har nok blitt minst 2 å 
lengre enn planlagt. Nå mangler det imi-
dlertid lite for at anlegget skal bli ferdig 
som helårsanlegg og vi regner med å få alt 
på plass så fort snøen er borte våren 2018.

 TEKST: TORMOD BUSTERUD

LIERBERGET HOPPSENTER
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KLAR FOR 
NM PÅ HJEMMEBANE
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VSF ALPIN  er en relativt stor 
gruppe og har aktivitet hele året.  
Gruppen tilbyr helårstrening 
med et variert treningsopplegg. 
På vinterstid har vi fra 2-6 tre-
ninger i uka med fokus på alpin 
idrettsglede og fysisk utfoldelse for 
de yngste og litt mer spesialisert 
trening for de på satsningsgrup-
pen. Vi har aktivitet innen grenene; 
alpin, skicross, snowboard samt 
hopp/jibbing.   

Vi arrangerer flere renn i løpet av seson-
gen, bla.a. Telenor karusellrenn, klub-
brenn, kretsrenn og landsrenn. 
I tillegg arrangerer vi nybegynnerkurs 
i både snowboard og alpint, første 
planlagte ski kurs i Hamar alpinsenter- 
Lierberget er 13.-14. januar. Kurset er 

populært og blir fort fulltegnet. VSF 
Alpin  har medlemmer i alle aldre og fer-
dighetsnivåer, og har stadig tilstrømning 
av nye medlemmer. 
Anlegget vårt i Lierberget er også åpnet 
for den som ikke er medlem av klubben 
og vi selger i løpet av en sesong ca. 3500 
dags/kveldskort. 

OM HAMAR ALPINSENTER  
– LIERBERGET
Vang Skiløperforening driver og eier 
alpinanlegget Hamar alpinsenter- Lierber-
get som ligger kun 15 minutter fra Hamar 
sentrum. Lierberget har to traseer, en blå/

 TEKST: ERIK MØLSTAD/JON BUSTERUD

Bli med og prøv 
ALPINSKIENE



123VANG SKILØPERFORENING SESONGEN 2017/2018

rød og en rød/sort. Bakken har en lengde 
på 320 meter og en høydeforskjell på 117 
meter.
Anlegget driftes basert på dugnad og har 
oppe 4 kvelder i uken (man-tors) samt på 
dagtid lørdag og søndag, totalt 6 drifts-
dager pr. uke. 
De siste årene er det gjort store oppgrade-
ringer i anlegget med blant annet utvidet 
snøproduksjonsanlegg, ny preparerings-
maskin og nye lyskastere. På toppen av 
bakken har vi kafe med tilhørende toal-
ettfasiliteter. Kafeen og terrassen har nok 
Hamars desidert beste utsikt.  I anlegget 
er det også på plass en terrengpark med 
rails og hopp. Vi samarbeider med blant 
annet snowboard linjene på Hedemark-
stoppen som sørger for at denne delen 
av anlegget har de rette elementer og 
utfordringer. VSF Alpin vil benytte seg 
av deres spesialkompetanse til videreut-
vikling av vårt Parkanlegg. 
Øverst i bakken har vi et barnevennlig 
område «bamse»-porter m.m. og mulighet 
for påstigning av heisen. Her er det flatt 
og fint for de aller minste.
Når snøforholdene tillater det, er det 
kjørt opp langrennspor fra parkerings-

plassen ved Lierberget og opp til Gåsbu. 
Hamar alpinsenter – Lierberget har nå et 
bredt og spennende tilbud for barn, ung-
dom og voksne for å drive fysisk aktivitet 
og lek i. 
Lierberget skisenter, et komplett lokal-
anlegg.

VINTERTRENING                                                              
Vi håper på en oppstart av Hamar alpin-
senter for treningsgruppene i desember 
og åpning for publikum 2. januar med en 
fullt preparert park. 
Når treningen i bakken starter, vil vi dele 
opp alpinistene i 3 grupper:
- Blå og rød gruppe (nybegynnere og yngre 

utøvere) vil ha trening på mandager og 
onsdager kl. 1800-2000. 

- Sort gruppe (rennalpinister) trener tre 
ganger i uken i eget senter og drar i 
tillegg til Kvitfjell og Hafjell for å trene. 

VSF Alpin arrangerer en miljøsamling til 
Juvass i juni, treningssamling til Geilo i 
høstferien og ellers treningsturer jevnlig 
til Kvitfjell (nasjonalanlegg). Turen til 
Juvass blir ofte det første møtet med snø 
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og vi vektlegger skifølelse og grunntrening 
på denne turen. Dette er også en tur for å 
sammensveise nye og gamle løpere samt 
nye og gamle foreldre. 

ARRANGEMENTER 2017/18
Vinteren 2017/18 skal VSF Alpin arrangere 
følgende renn:

Telenorkarusellen‚
onsdager kl. 1800. 
10.01.2018 Kubbrenn SL
24.01.2018 Klubbrenn SL
07.02 2018 Klubbrenn skicross
15.02 2018 Klubbrenn skicross
07.03.2018 Klubbrenn S
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VSF dobbel:
03.02.2018, kl. 10.00, Landsrenn (KM), 
slalåm, alle klasser.

NYBEGYNNERKURS 
Nybegynnerkurs arrangeres helgen  
13.- 14. januar 2018 for alle aldersgrupper.
Forhåndspåmelding til Jon Busterud: 
jon.busterud@no.loomis.com

Oppmøte kl. 10.00, kursstart kl. 10.30. 
Vi vil utføre en sikkerhetssjekk på ut-
styret før vi går i gang med selve kurset. 
Foreldre som ikke skal være med på kur-
set blir henvist til kafeen og våre instruk-
tører tar med barna for opplæring. Alle 
skal lære seg grunnleggende ferdigheter, 
god oppførsel i en alpinbakke, de lærer å 
kjøre heis alene og de skal klare seg alene 
ned en alpinbakke. Når man har fått sin 

grunnleggende opplæring i Hamar alpin-
senter – Lierberget av VSF sine instruk-
tører så kan de kjøre i hvilken som helst 
bakke i verden.

VINTERFERIE-SKISKOLE
De tre første dagene i vinterferien vil 
VSF Alpin arrangere skiskole for barn og 
ungdom i alderen 7-15 år. VSF Alpin stiller 
med instruktører i flere alpine grener så 
her skal alle som blir med få en utfordring 
uansett nivå eller alpin gren.

Det serveres 2 måltider pr. dag deriblant 
varm lunsj.
Skiskoleordningen vil være oppe fra kl. 
07.30 til kl. 16.30.
Pris pr. elev kr 1100,-
(inkluderer instruksjon, mat og heiskort).
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IVRIGE 
FUNKSJONÆRER
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VINTERSTEMNING
PÅ HEDMARKSVIDDA

BLIDE FORBILDER!
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