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Sak 3    Årsmelding fra hovedlaget. 

Sesongen 2019/20 startet med meget vanskelige forhold i Lierberget, dårlig forberedt, pumper 
som ikke fungerte som de skulle, mild vær som medførte at det ikke var mulig å produser den 
mengde snøen som trengs for å åpne bakken før jul. Åpningen ble rett over jul, slik at 
skikurset ble avholdt på en god måte. Ellers har sesongen slitt med mye mildvær og is i 
bakken noe som har med ført til svikt i heiskort. Sekretariatet har blitt rehabiliter med ny anel 
utvendig og nye vinduer. 
På Gåsbu kom snøen i slutten av oktober og har siden blitt liggende med mye på fyll.  Det har 
gjort at forholdene har vært strålende hele tiden, mye snø og ikke for kaldt. Både Gåsbu 
rennet, 3. juledag og Stenfjellrunden ble gjennom ført på en glimrende måte. Det er nedsatt en 
komite som skal utrede muligheten for å utvikle Gåsbu til ett senter for langrenn på 
Hedmarken, med rulleskiløype, lysløype og eventuelt snø produksjonsanlegg, 

Økonomi: 
Vang Skiløperforening har som tidligere år en god økonomi. Det har ikke vært de store 
kostnadene hverken på Gåsbu eller på Lier, stort sett årlige drift og vedlikeholdsutgifter. Som 
tidligere nevnt har snø mangelen med ført inntektssvikt i salg av heiskort og mindre salg på 
kafeen, utslaget ser vi først på regnskapstallene for 2020. Det er prosjektert ett nytt garasje 
bygg på Lier til en pris på kr. 3 mill. dette er under finansiering og planlegging. 
Årsmøte skulle egentlig vært den 30. mars, men p.g.a. korona utbruddet ble all aktivitet stopp, 
alle sammenkomster med flere enn 5 personer ble stoppet, og derfor ble årsmøte utsatt. 
Det ble gitt mulighet til å søke om kompensasjon for tapte inntekter, i og med all aktivitet ble 
stoppet fra den 13. mars. Alpin har søkt om kr.75.000,- i kompensasjon.  
Vang Skiløperforening har i år følgende regnskapsresultater: 
Hovedlaget   kr. 144 177,- overskudd 
Alpint    kr.    146 698,- underskudd 
Hamar Alpinsenter  kr.    136 127,- overskudd 
Langrenn   kr.    242 234,- underskudd 
Gåsbu Langrensenter  kr.  1 252 456,- overskudd 
Sykkel    kr.        27 447,- underskudd 

Vang Skiløperforening har følgende  medlemstall: 
Kjønn    0-5      6-12      13-19      20-25      26+      Ingen alder    Total 



Menn     24       128         47            12         235             55              501 
Kvinner   7         88         39              8         111                1             254 
Totalt                                                                                                 755 

Styremøter 2019/ 2020: 
Det har blitt avholdt 4 styremøter. 

                                                                                                                              
Æresmedlemmer i Vang Skiløperforening: 
Bjørn Lindstad.  
Helge Lidahl. 
Willy Johansen. 
Mikkel Dobloug. 
 
Styre i hovedlaget: 
Gudbrand Skraastad      leder 
Torbjørn Ross                 nestleder 
Anne Rustad                   sekretær 
Helge Andreas Nordli   kasserer 

For styret 
Gudbrand Skraastad 



  

 

 
 
Sak 4  Årsmelding fra langrennsgruppa sesongen 2019-2020 
Inneværende sesong har styret hatt 7 møter. Noe møtevirksomhet har det også vært i 
forbindelse med arrangementer som Stenfjellrunden og Gåsburennet. Totalt sett en god sesong 
med flere arrangementer på Gåsbu og mange glade og motiverte skiløpere som har deltatt på 
treninger, klubbrenn og andre skirenn rundt omkring.  
På arrangementsiden, utover klubbrenn, har vi gjennomført Gåsburennet, som ledd i Tour de 
Hedmarken, turrennet Stenfjellrunden og Kjellmyrasprinten (KM-sprint), da dette rennet ble 
flyttet til Gåsbu pga snømangel hos opprinnelig arrangør. Alle rennene har gitt klubben et 
solid overskudd som kommer våre utøvere til gode. I år har det vært litt vanskelig å få nok 
mannskaper til den dugnaden som må legges ned i disse arrangementene og vi håper på 
velvillig deltakelse på dugnader fra våre medlemmer i årene som kommer slik at vi sikrer 
økonomisk fleksibilitet og et godt tilbud til våre utøvere. 
Vil også trekke frem det etablerte samarbeidet som nå fungerer meget bra mellom klubbene 
som har utøvere i Team Samski (13-14 år) og Team3Ski (15-16 år). Dette er et viktig tiltak for 
å sikre at flest mulig av våre utøvere fortsetter å satse på langrenn og dermed hindre frafall. 
Samarbeidene gir godt sosialt miljø og treningsmiljø i gruppene. Det gledelige er at de 
involverte klubbene (HSK, OIL, NLSKI og VSF) er positive til å fortsette dette samarbeidet 
fremover og få det mer formalisert.  
Vår hovedkanal for rekruttering er Skileiken som arrangeres fra januar i samarbeid med 
Hamar Skiklubb. I år var det 109 deltakere, med noe frafall på slutten. Det er gledelig å se så 
mange flotte barn leke på ski. Ellers har vi stilt Gåsbu til disposisjon for flere skoler og 
barnehager i Hamar kommune som har gjennomført ski-og aktivitetsdager.  
Det jobbes hardt og godt på mange ulike plan i klubben, og det vil vi fortsette med også 
fremover. Fokus vil være å ha et godt sportslig opplegg for alle alderstrinn og alle nivåer 
inkludert et langløpslag, øke rekrutteringen og hindre frafall av utøvere, ha en solid 
økonomisk drift av Gåsbu langrennsenter, gjennomføre gode arrangementer og utvikle Gåsbu 
langrennsenter videre til å bli et helårsanlegg. Jeg vil takke alle som har bidratt på dugnader 



og aktiviteter i sesongen som har gått! Uten deres hjelp hadde vi ikke klart å gjennomføre vårt 
høye aktivitetsnivå!  
Tusen takk til resten av styret som har stått på og jobbet hardt gjennom hele sesongen! Jeg er 
dyktig imponert over innsatsviljen, motivasjonen og gjennomføringsevnen til hver enkelt av 
dere!  

Styret for sesongen har bestått av: 
Leder: Kjetil Alm-Kristiansen 
Nestleder: Marte Nordli 
Kasserer: Rune Korsmo 
Sekretær: Line Libak 
Leder Marked: Ivar Skramstad 
Leder Drift: Ivar Thorsteinsen 
Leder Tiltak: Mona Mykleset 
Leder Sport: Astrid Hermansen 

Øvre Vang, 09.03.2020 Kjetil Alm-Kristiansen, Leder VSF langrenn 

 

 

Underrapporter Langrenn: 
Drift: 
Oppstart i år også med høstdugnad i september. Fikk gjort det som vi mente på forhånd. Slått 
gress på stadion og rundt husene. På igjen med snøfangerne som falt av i fjor. Så når snøen 
kom var vi klare for den. Med ny løypemaskin så har det ikke vært mye å ta tak i selv om en 
liten lekkasje utgjorde noen dager med jobb for mekaniker fra Antra. Vil si at vi da fikk god 
oppfølging av dem og maskina ble i orden igjen. Siden har den vært i orden. Det er noen 
småting som skal tas ved service nå på vårparten. Scooteren har hatt service dette året og 
fungerer bra. Trenger ikke service på denne i år. Har hatt noen ekstra skirenn i år. 
Ottestadrennet, Ha sprinten ble holdt på Gåsbu i år. Gode arrangement som gikk bra for 
klubbene håper jeg. Selv har vi hatt de vanlige rennene pluss kjellmyrasprinten som vi tok 
over fra dem. Tror dette ble ett bra renn for deltagerne. Brukte samme traseer som under Ha 
sprinten. Håper alle utøverne er fornøyd med forholdene som har vært under trening. Litt 
forsiktige med å kjøre ei stund ettersom det var litt lite snø. I skrivende stund så er det mer 
enn nok av snø. Dugnaden for VJFF ble ikke helt som forespeilet, men da vet vi det til en 
senere gang at dette ikke er noe inntektsbringende. Men det positive er vel at vi hjelpe de med 
camping. Ønsker fra drift er vel som før å skaffe seg en firehjuling med aggregat for slåing av 
traseer. Skulle vel ha hatt belter i tillegg på denne. Det utgjør nok endel kroner å få med, men 
det er noe vi må få pris på. Ellers så er det vel slik at en er gått ut av drift i år og vi jobber med 
å få inn en ny. Vi får se hvordan det går. Amund har noen forslag der. Ikke noe hastverk.  
Mvh Ivar Thorsteinsen, Leder av drift 



Tiltak: 
Det har vært 5 stk i tiltakskomiteen denne sesongen, hvor av ei var ny for året. Startet høsten 
med husvask og maling av vegg der vi fjernet skap i kafeen. Gammelt skap og nytt 
premieskap ble malt og satt på plass.  
Vi har også - Byttet rammer og hengt opp diplomene og bildene av Mikkel Dobblaug ved 
siden av premieskapet. - Laget en vegg med bilder av treningsgruppene. Bildene skal byttes 
byttes ut for hver sesong. - Montert hyller, ryddet og laget system i kjelleren. (Ikke helt 
ferdig). - Byttet batteri på hjertestarter. (Batteriet varer til 2024). - Montert opp røykvarslere i 
den «nye» delen av kaffebygget. - Kjøpt inn brannslokningsapparater til kafeen.  
Kafedrift  Vi har hatt saft servering på skileik, servering av kveldsmat på tirsdagstreningene 
og kiosksalg på klubbrenn. På kveldsmaten har det vært tre stk fra VSF og to stk fra HSK på 
vakt. Dugnadslister ble lagt ut på fb. gruppene og alle har fått påminnelser på sms i forkant av 
vakta. Dette har fungert bra. Det har vært mellom 90 og 130 betalende kveldsmater hver 
tirsdag. Wienerbrød har vært kjøpt inn fra Østvang hjemmebakeri. De avvikkler etter årets 
sesong. Det jobbes med å finne en løsning til neste sesong. Har fylt opp fryseren med 
wienerbrød sånn at vi har til Gåsburennet 2020, i tilfelle vi ikke får noen ny avtale i 
julerushet. Det var bra kiosksalg på Gåsburennet, KM og Stenfjellrunden.  
Lokalet har vært leid ut til konfirmasjon, 40-års lag, sølvbryllupsfest og julebord. Gulvet er en 
utfordring ved utleie da det skal lite til før det virker seigt og uvasket.  
Av investeringer har det blitt kjøpt en fryser ekstra, en brukt vaskemaskin, 100 nye stoler og 
noen kjøkkenartikkler. Ble en reparasjon på oppvaskmaskina.  
Det planlegges en opplæring av hjertestarteren før sesongen er over. Dette vil være for de i 
styret og de som tilbringer mye tid på Gåsbu. Blir også en opplæring for trenere, foreldre og 
øvrige i starten av neste sesong.  
Vi har også fått hjelp til forefallende og forberedelser til KM av brukere av SIRA-huset. De 
skal også delta på dugnad i forbindelse med skoleskirennet.  
Vi skal gjennomføre sesongavslutning på Høyvang 22. mars. Utsatt/avlyst pga karonaviruset. 

Mona S. Mykleset, Leder av tiltak 
 
Sport: 

Sportsutvalgets medlemmer: 
• Astrid Chris*ane Hermansen leder, ansvarlig 13-16 år 

• Jan Ulrik Baksjøberget, ansvarlig junior-senior 

• Kjell-Arne Østvold 

• Espen Røe, ansvarlig skileik og 8-12 år 

• Marthe Kris*ne Hafsahl Karset  

 

Avholdt 5 møter i sportsutvalget og eL trenermøter på høsten. 



Klubbklær: 
Sportsutvalget har gjennomført evaluering av klubb klær sammen med utøvere, og VSF valgte å gå for 
Bjørn Dæhli - Ac*v team Wear. Det har vært åpnet for 4 bes*llinger gjennom 2019-2020, og man har 
utviklet en sommer kolleksjon i samarbeid med juniorene. 

 

Trener utdanning  
Ane Børresen Wiken og Anne Ingvoldstad trener 1 på SogneYellet  
Astrid Hermansen gjennomført trener 2 kurs på SogneYellet 
12 stk fra klubben deltok på GrasroLrenerkurs med Marit Bjørgen i forbindelse med idreLsgallaen på  
Hamar. 

 

Treninger og treningsgrupper 
Gruppene har 1-3 fellesøkter i uken. I barmarksesong var det *lbud om tre fellesøkter i uka på tvers 
av alder (*lbud i *llegg *l treninger på gruppene), deLe var styrketrening, rulleski og langturer på 
beina hver søndag. Disse øktene har det vært bra oppmøte på. 

8 år (født 2012) Marit Busterud Storvik, Gullak Fjøsne, Ingvild Gjessing, Magnus Karlsen, Amund 
Bekkevold og Karen Margrete Kleven 
9 år (født 2011): Alber*ne Thorsteinsen, Jenny Mar*nsen, S*ne Tollersrud 
10 år (født 2010): Tone Bleken Rud, Lars Roar Næsset og Ingrid-Anne Ingvoldstad 
11-12 år (født 2009 - 2008): Anne Ingvoldstad, Ane Børresen Wiken og Kje*l Alm-Kris*ansen 
13-14 år (født 2006-2007): Astrid C. Hermansen, S*an Finstad og Thomas Mar*nsen 
15 år og 16 år (født 2004 og 2005) Helge Flagstad, samarbeid med HSK og OIL 
Junior/senior: Jan Ulrik Baksjøberget 

Gruppen 11-12 år har haL samarbeid med HSK og OIL på torsdager, både på barmark og snø. 
Gruppen 13-14 år har fortsaL det etablerte samarbeidet en dag i uken sammen med HSK, 
Nordbygda/Løten og OIL – gruppen heter Team Samski og hadde Ungdommens Holmenkollrenn som 
felles mål. Vi reiste 29 utøver sammen *l Holmenkollen, hvor av 12 stk var fra VSF. 



 
Klubbene har gjennomført rulleskiøkter i sommerhalvåret, og rolig langturer på søndager sammen 
med HSK og OIL. 

Skileik 2020 
Årets skileik ble også i år gjennomført som et samarbeid mellom Vang skiløperforening og Hamar 
skiklubb. Totalt var det 109 barn fordelt på barn født i 2013,2014 og 2015 som deltok på de 7 
kveldene eEer nyEår.  
15 instruktører gjennomførte skileiken med stor entusiasme og på hver økt deltok 6 13-14 åringer fra 
Vang og Hamar noe som er Jl stor inspirasjon for barna. Gjennom ulike akJviteter med fokus på lek 
har barna gjennom vinteren gradvis lært seg å mestre på oppover- og nedoverbakker. Vinteren bød 
ikke på de beste forholdene for skileik, og selv om opplegget måEe Jlpasses noe, så ble alle øktene 
gjennomført som planlagt. Skileiken ble avsluEet med premieutdeling og pølsefest i kafeteriaen på 
Gåsbu. 

 

Miljøsamling Skeikampen september 
Alle grupper var godt representert på årets høstsamling på Skeikampen. Totalt deltok ca. 120 stk med 
småL og stort. Vang Skiløperforening har vært representert med mange deltakere på kretsens junior- 
og miljøsamlinger for 13-16 år.  



 

 

Klubbrenn 
Antall klubbrenn som er saL opp for sesongen er 7 stk. Det planlegges i *llegg et i april med 
fellesstart og valgfri distanse. 

 

Miljørenn, utvalgte renn hvor klubben har felles base og smøre hjelp. På Madshus stafeLen s*lte VSF 
med 10 lag og kjørte buss sammen med HSK og OIL. 

I forbindelse med gjennomgang av ungdomsbirken løypa den 10 mars arrangere VSF buss sammen 
med HSK og OIL. 



 

 

Utvalgte resultater fra de eldste gruppene 
Resultater VSF fra forrige årsmøte 

Sjusjøcup 2018-2019, resultater sammenlagt  
GuLer 13 år 
 2. plass Jonas Lindahl Lillejordet  

GuLer 14 år 
 2. plass Andreas Hermansen 

Jenter 16 år 
 3. plass Mathilde Skoglund 

KM StafeO distanse skøyQng 
GuLer 13-16 år 
GULL 



1. Iver Blom-Hagen 

2. Jonas Lindahl Lillejordet 

3. Ludvig Leopold Baksjøberget 

Kvinner senior 
GULL 

1. Marthe Skoglund 

2. Alber*ne Torsteinsen 

3. Jenny Veidahl Mar*nsen 

KM sprint 2020 – klassisk 
Jenter 13 år 
  GULL: Marte Libak-Feiring 
 BRONSE: Eli Anne Skramstad 

GuLer 15 år 
SØLV: Andreas Hermansen 

Kvinner 17 år 
 GULL: Mathilde Skoglund Østvold 

Menn senior 
 GULL: Ulrik Leinan Baksjøberget 

KM klassisk distanse  
Jenter 13 år 
 GULL: Eli Anne Skramstad 
 SØLV: Chris*ane Hermansen 

GuLer 14 år 
 SØLV: Ola Dåsnes 

Kvinner 17 år 
 GULL: Mathilde Skoglund Østvold 

KM skøyQng distanse 

Jenter 13 år 
 BRONSE: Eli Anne Skramstad 

KM sprint stafeO skøyQng 

Jenter 13-14 år 
 GULL: Eli Anne Skramstad og Chris*ane Hermansen 

GuLer 13-14 år 
 BRONSE: Bas*an Kurås Galgum og Ola Dåsnes 



Kvinner junior 
 GULL: Emma Dåsnes og Mathilde Skoglund Østvold 

NM stafeO senior  
 
Damelag: 
ØSTVOLD Mathilde Skoglund  
KARSET Marthe Kris*ne Hafsahl 
FLAGSTAD Tiril Lundsveen 

Herrelag: 
BAKSJØBERGET Sander Leinan 
BAKSJØBERGET Ulrik Leinan  
BAKSJØBERGET Ludvig Leopold 

Hovedlandsrenn 2020 
Distanse: 
G15 –  Andreas Hermansen nr 17 
 Sivert haugen Finstad nr 63 
G16 –  Iver Blom-Hagen nr 52 

Sprint: 
G16 – Iver Blom-Hagen nr 24 

Andreas Hermansen er taL ut *l Kong Haralds ungdomsstafeL. 
  
Norges Cup junior Poengplasser 2020 
Lygna Sprint – Mathilde Skoglund Østvold nr 24 
Lygna 10km fri – Ludvig Baksjøberget nr 46 
Holmenkollen 10km klassisk – Ludvig Baksjøberget nr 47 
Holmenkollen 15 km fri – Ludvig Baksjøberget nr 31 

Ski Classics endelige sQlling 2018/2019 
Simen Engebretsen Nordli nr 24 
Marthe K. Hafsahl Karset nr 23 

Ski Classics 2019/2020 
Simen E. Nordli –14 plass i Jizerska Padesatka. Eller har han etablert seg blant topp 25 i Visma Ski 
Classics. 

Vasaloppet 2020 
Simen E. Nordli 10 plass 
Sigurd Rustad siste års junior nr 213 i elite  

Norges cup senior: 
Veldre 10 km fris*l – Marthe Hafsahl Karset nr 25 

Når deLe skrives er det igjen en del arrangement før årsmøte, deLe er blant annet: 
ungdomsbirken, Birkebeinerrennet, Junior NM, SR NM del 2, JR NC + JR NC finale og KM 
avslutningshelg. 



Marked: 
Vi har langsikJge solide avtaler som vi prøver å ta godt vare på.  Noen avtaler blir sagt opp og noen 
nye kommer Jl i løpet av året.  Avtalene er delt inn i gull på kr 30 000,-, sølv på kr 15 000,- og bronse 
på kr 5000,-  hvor sponsorene får Jlbake ytelser eEer størrelse på sponsorpakken.  I Jllegg har vi 
medieavtale og utstyrsavtale.  
Sponsorene får profilering på følgende måter eEer størrelse på sponsorpakker:  
• ProgramheUe med presentasjon  
• Profilering på klær  
• Skiltreklame på langrennstadion  
• Sponsortavle i klubbhuset  
• Logo på hjemmeside  
• På sosiale medier  
• Ekstra profilering på skirenn  
 
ProgramheUet blir utarbeidet hvert år og profilerer Vang Skiløperforening og sponsorer på en god 
måte.  
I år har vi byEet Jl Bjørn Dæhlie klubbklær hvor Gullsponsorene har profilering.   
Vang Skiløperforening er en stor klubb med høy akJvitet og stort seE klubben med flest deltagere i 
kretsen på skirenn.  Her blir vi profilert på en god måte.  Det er vikJg at klubbklærne blir benyEet. På 
langrennstadion har vi egen sponsortavle med skiltreklamer, skiltreklamer på diverse bygninger + 
`gullvegg` på endeveggen av klubbhuset. Sponsorene er presentert på egen sponsortavle i klubbhuset 
og i treningsrommet.  
På egne skirenn blir gullsponsorene markedsført med beachflagg og bannere. Under Tour de 
Hedmarken blir det solgt egen reklame sammen med Hamar Skiklubb, OEestad Ski og Nordbygda/
Løten Ski.  
Vi har samarbeidsavtaler på ca 380 000,-.  I Jllegg har vi noen fakturabaserte tjenester og 
medieavtale. Det er vikJg å ta godt vare på våre sponsorer samJdig som vi må skaffe nye.  Vang 
Skiløperforening er en klubb med høy akJvitet som krever midler for at vi skal kunne Jlby våre 
skiløpere gode forhold og muligheter. 
 
Marked har i år bestått av:  
Ivar Skramstad, leder                                                
John Petter Lillejordet 



 

 

Sak 5  Årsmelding fra styret i alpin 
 
OPPSUMMERING AV SESONGEN 2019/2020 
Det har vært en unormal sesong i overgang 2019-20. På grunn av trafobrann kunne vi ikke 
lage snø før i slutten av november. Deretter ble det mildvær. Tross problemer fikk vi åpnet 
anlegget til nybegynnerkurset vårt 11.1. Kurset ble avholdt med godt oppmøte. Flere av dem 
som deltok på kurset deltok videre på Skileik ut sesongen. Hele 40 deltakere i de yngste 
klassene har deltatt på skileiken. 

I vinterferieuken arrangerte vi også i år SFO-skiskole fra mandag til onsdag, med kun 54 barn 
mot normalsesong på 110-130barn. Både nybegynnerkurset og SFO-skiskole gjennomføres 
med egne løpere som instruktører. Til tross for få påmeldte på SFO er vi godt fornøyd med 
kvaliteten på disse arrangementene, som er god reklame for oss, gir bra rekruttering og er 
gode inntektskilder.  

Rekrutteringen i alpingruppa har vært stabil denne sesongen også. Det har vært en god gruppe 
med aktive utøvere på treninger gjennom hele sesongen, med alpintreninger fra to til seks 
dager i uken (avhengig av gruppe) gjennom vintersesongen. U14 og U16 har gjennomført 
barmarkstrening fra sesongslutt til sesongstart og for de andre gruppene har det vært 
gjennomført barmarkstrening fra høsten og frem til skistart. Helårstreningen øker den sosiale 
gleden for utøvere og trenere og gjør at samholdet blant løperne blir styrket. 
Vi har et godt samarbeid med Hedmark- og Oppland skikrets. Det er gjennomført flere 
samlinger i felles regi. I tillegg har noen av utøverne deltatt på treninger med Lillehammer 
skiklubb i tillegg til treninger med VSF.  

Oppsummert har sesongen vært utfordrende driftsmessig, men tross det har vi hatt godt besøk 
og gode sportslige resultater. 

Mål for 2020/2021: 
Fokus på: 
*Øke antall besøkende og inntektene 
 Forbedre tilbudet – få park området på plass tidlig i sesongen 
 Bedre profilering av anlegget 
 Invitere skoleklasser til å ha gratis skidager fra tidlig i sesongen 
*Kostnadskontroll- føring av regnskap opp mot budsjett 
*Rekruttering – i alle alderstrinn. fortsette den gode trenden var denne sesongen. 
*Fortsette å involvere ungdommen til arbeidsoppgaver i klubben. 
*Bli enda flinkere på å involvere foreldre i dugnadssammenheng, med mer dedikerte 
arbeidsoppgaver. 



*Fortsette planleggingen av nytt garasjebygg. Viktig for å få ned drifts- og slitasjekostnader 
på tråkkemaskina. 

Vi får utrolig mye hyggelig omtale rundt om på bygda og byen. Mange synes vi har et flott og 
hyggelig anlegg med et bra tilbud for alle i byen vår. 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2019. 

Styret har bestått av: 
Erik Mølstad  Leder 
Mari Færevåg  Nestleder 
Anders Rudjord Styremedlem 
Even Brekke  Styremedlem 
Kjetil Dobloug Styremedlem 

På vegne av styret i alpin – Mari Færevaag (nestleder) 

Valgkomiteens innstilling til styre for neste periode: 

Leder: Anders Rudfjord, (1 år).  
Nestleder: Even Brekke, (2 år). 
Styremedlem: Kjetil Doblaug, (ikke på valg, har igjen 1. år.)  
Styremedlem: Jon Busterud, (2 år, «gjenvalg»). 
Per Kristian Aasterud, (2 år). 



 

 
 
Sak 6  Årsmelding for Vang Skiløperforening – sykkelgruppa  

Styret i 2019-2020 
Styret i sykkelgruppen har bestått av:  
Leder:      Kjetil Busterud    
Nestl./Kas.:    Ola Busterud    

Styret har hatt 2 møter i løpet av perioden.  

Tilbakeblikk på sesongen/aktuelle saker i sykkelgruppa:  

Medlemmer/målsetning med sykkelgruppen/trening: 
Medlemsmassen er nok stabil, men aktiviteten er nedadgående.  
Målsetningen for sykkelgruppe er: 
Samle flest mulig «birkebeiner syklister» for å skape et trivelig og sosialt  
sykkelmiljø i og rundt klubben. 
På trening kan det være opptil 15 stk., landeveisgruppa har blitt helt minimal. 

Sportslige resultater: 
Sykkelgruppen har ingen «aktive syklister», men mange i gruppen er med på Birkebeinerrittet 
som er sesongens store mål. Gruppen hentet hjem et bra antall merker fra Birkebeinerrittet.  

Arrangement: 
Sykkelgruppen har arrangert HedmarksVidda Rundt sammen med Nordbygda/Løten Ski. 
Dette er et seedingsritt til Birkebeinerrittet og fikk en deltagelse på drøyt 150 stykker. Vi 
mangler en del ryttere i forhold til toppårene for en del år tilbake, men dette er en klar trend i 
hele sykkel-Norge. 
Nå legges mange ritt i regionen ned, noe som har en sammenheng med en generell nedgang i 
antall terrengsyklister. 
Rittet i 2020 er avlyst på grunn av Covid-19. 

Anlegg:  
Rundbaneløypene på Gåsbu er fortsatt ideelle med hensyn til trening og ritt. Det er nå flere 
fine rundløyper på Gåsbu med forskjellig lengde og vanskelighetsgrad. De er i utgangspunktet 
lagt i og omkring dagens skiløyper, men ser ut til å bli lite brukt nå som det ikke lenger er 
noen ungdomsgruppe i klubben. 

Generelt: 



Det ble arrangert en sosial tur til Strømstad hvor 10 av våre medlemmer med familier reiste 
over en helg for å være med på Grenserittet. 

Aktuelle saker/utfordringer: 
Sykkelgruppen har som målsetning å holde på det meget gode sosiale miljøet i gruppen i året 
som kommer.   
Håpet nå er at gruppa holder seg stabil med hensyn til antall syklister, for så å være med på 
økningen når den engang vil komme i fremtiden. 

Fortsette å utvikle Hedmarksvidda Rundt til å bli et stort og attraktivt arrangement sammen 
med Nordbygda Ski som aktive syklister vil delta på. Det vurderes i øyeblikket noen 
endringer av dagens trase` for å tilpasse seg en trend om noe mere terreng. 

Regnskap 2019: 
For detaljer viser vi til revidert regnskap. Regnskapet viser et lite underskudd. 
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at sykkelgruppa har inntekter på rene medlemmer av sykkel 
og vårt arrangement Hedmarksvidda Rundt. 
Vedlagt ligger et regnskap fra Hedmarksvidda Rundt, hvor 50% er sykkelgruppas andel. 
Her viser vedlagt regnskap at rittet gikk ca 10 000,- i overskudd i 2019 (i tillegg kan det 
komme inn noen sponsorinntekter det ikke var sendt ut faktura på, estimert til  
ca 15 000,-. Dette kommer eventuelt inn i 2020 regnskapet).  
Balansen viser at det er 275 000,- på bok. 

Budsjett 2019/2020: 
Det er nå så liten aktivitet i gruppen at vi ikke lager budsjett. Det ligger noen små faste 
kostnader i gruppen og med avlyst Hedmarksvidda Rundt vil det bli et lite underskudd på ca 
7 500,- kroner. 

Vang, 30.4.2020 
Styret i sykkelgruppen 

   

Kjetil Busterud/leder   Ola Busterud /nestleder og kasserer 



 

 

Sak 7 Årsrapport Lierberget hoppsenter SA, hopp og kombinert Vang 
skiløperforening sesongen 2019/20.  

 
Lierberget hoppsenter SA 
Sesongen 2019/2020 har bydd på store utfordringer grunnet en mild vinter. Lite kuldegrader, 
regn og vind. Dette førte til at det tok lang tid før det ble produsert snø og bakkene ble ikke 
klare før i midten av januar. Det ble hoppet noe tidligere i de minste bakkene på natursnø da 
det trengs noe mindre snø der enn i de største bakkene. Det har allikevel blitt arrangert en 
rekke renn i anlegget takket være god dugnadsinnsats av flere, og sesongen så langt har gått 
bedre enn forventet ut ifra årets værforhold. 
Det har i løpet av sommeren og høsten blitt gjort utbedringer i anlegget slik at vi nå håper at 
det kan hoppes på plast i alle bakker til sommeren. Det er lagt bark på alle sletter og 
sommervanningsanlegget er testet og det fungerer slik det skal. Det mangler nå kun å legge 
plast i nedre del av K-70 for at anlegget skal være klart for hopping til sommeren. I høst ble 
småbakkene klare slik at der er det allerede gjort en del hopp på plast samt arrangert et 
hopprenn. I tillegg er snøkanonanlegget utbedret og vi har fått 2 nye snøkanoner slik at det 
har blir enda lettere å legge snø i anlegget. Dommertribunen har også fått en ansiktsløftning 
slik at den ser bedre ut. Det jobbes fortsatt med å anlegge en heis i småbakkene. Dette har gått 
noe saktere en planlagt da det har vært noen forsinkelser i saksgangen i kommunen. Vi håper 
imidlertid å ha heisen på plass i løpet av sommeren. Det jobbes fortsatt med å få til en mer 
permanent løsning på toppen av K-70 da det gjelder permanente bygninger som kiosk og en 
liten garderobe. 
Vi er godt fornøyd med den organiserte aktiviteten i anlegget til tross for en vanskelig vinter. 
Det er fortsatt et godt samarbeid med Vallset IL som bidrar sammen med oss og arrangerer 
renn i Lierberget. Samarbeidet med alpingruppa fungerer også bra og har gått bra til tross for 
at begge parter kunne tenkt seg en bedre vinter og bedre skiforhold.  
Det er fortsatt noen utfordringer med tanke på sommerdrift som må gjennomgås sammen med 
Vang alpin.  

Arrangementer, treninger og rekrutering 
Det er denne sesongen arrangert en rekke renn i Lierberget hoppsenter. Det har bydd på en del 
utfordringer, men takket være stor dugnadsinnsats har det meste gått etter planen. Det har blitt 
arrangert Vallset Open 1, hopptreffinale individuelt og lag for gutter og jenter 15-16 år, 
hovedlandsrenn hopp individuelt og lag og kombinert for jenter og gutter. Det er også 
arrangert voerspiel Raw Air med Vallset IL som arrangør. Oddvarennnet ble dessverre avlyst 
på grunn av vanskelige værforhold, men det er planer om å arrangere dette rennet på plast til 
sommeren. Gjenstående renn er Vårspretten som arrangeres helga 14-15 mars. Det er i tillegg 
arrangert noen få treningsrenn/karusellrenn. Vi håper også å få til noen arrangementer i 



anlegget i løpet av sommer og høst. Vi deltok også på Stortorget i Hamar i forbindelse med 
idrettsgallaen med en mobil hoppbakke hvor det ble arrangert hopprenn for de minste. 
Det har som vanlig vært et bredt samarbeid klubbene imelllom da det gjelder trening sommer 
og høst. De minste har trent på Kylstad skole og de som er innlemmet i Hedmarkhopp har 
trent sammen på andre skoler i distriktet. I vintersesongen har det vært trening for alle grupper 
samlet i Lierberget på tirsdager og torsdager. Da det gjelder rekrutering var det en liten økning 
i fjor mens det i år nok har vært en liten tilbakegang. Dette kan nok den dårlige vinteren ta 
noe av skylda for samtidig som det nok må gjøres mer for å rekruttere flere barn og unge til 
anlegget. 
Hedmarks utøvere har i år deltatt på Solan Gundersen, Hovedlandrenn, junior-NM og senior-
NM og det har blitt flere gode resultater. Vi har utøvere som hevder seg i toppen i flere 
klasser. De har ikke vært mange og det er å håpe at  det på sikt kan bli flere utøvere som kan 
representere Hedmark i hopp og kombinert. 

Økonomi og samarbeid 
Lierberget SA har fortsatt et byggebudsjett og et driftsbudsjett. Driftsregnskapet er ikke 
oppgjort enda, men jeg vil tro at det i år i hvert fall går i balanse da det har blitt mindre 
utgifter til snølegging og preparering. Øvrige inntekter og utgifter er omtrent som tidligere år.  
Når det gjelder byggebudsjettet har dette året ikke medført så store ekstrautgifter som fjor. 
Byggingen er under kontroll og det gjenstår ikke mye før anlegget fremstår som helt 
komplett. Byggebudsjettet er under kontroll og det vil ikke være behov for ekstra midler til 
ferdigstillelse av anlegget. Bidragene fra klubbene ble økt noe i fjor og avtaler med 
kommunene er gjennomgått og er i orden. 
Samarbeidet med Vang SF Alpin har også i år fungert bra. Snølegging, preparering av anlegg 
og arrangementer av ulike aktiviteter har gått bra til tross for en vanskelig vinter. Sesongen i 
år ser ut til å bli en av de korteste noensinne og dette kan ha noe innvirkning på økonomien 
for begge parter.  
Utfordringer i forhold til drift vil fortsatt være at vi kommer til en avtale vedrørende 
sommerdrift med Vang SF Alpin som begge parter kan leve med. 

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



 

 

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

Sak 12   Medlemskontingent 

Kontingenten for 2021: 
Enkeltmedlemskap       kr. 500,- 
Familiemedlemskap (gjelder fram til fylte 20 år)  kr. 800,- 
Støttemedlemskap (ingen fordeler som medlem)  kr. 250,- 

Sak 13   Garasjebygg Hamar Alpinsenter, Lierberget 

Nytt Garasjebygg Hamar Alpinsenter, Lierberget 
Utgangspunktet for prosjektet er at dagens garasjebygg er i meget dårlig forfatning, utrygt for 
brukerne av bygget og er størrelsesmessig ikke stort nok til tråkkemaskina. Manglende 
mulighet for garasjering/avtining av tråkkemaskina, medfører økte kostnader til vedlikehold. 

Prosjektbeskrivelse 
Alpingruppa har prosjektert og innhentet tilbud på etablering av et nytt garasjebygg. 

 



 
Bygget består av: 

• Hoved garasje, dimensjonert for tråkkemaskina, slik at denne kan parkeres inn og tines 
av. 

• Garasje for mindre kjøretøy 

• Lager og sportsbod med aggregatrom for snøproduksjon i bakkant. 

• Tilrettelagt for 2.etasje i halve bygget. 

Bygget er tilrettelagt for følgende, som tas inn hvis prosjektøkonomien tilsier det: 
• Betongplate foran garasjen  

• Etablering av plan 2 

• Takutstikk/omramning rundt portene 

Økonomi  
Foreløpig har vi følgende finansieringsramme for prosjektet: 

Spillemidler (1/3 av maks 3mill) 1.000.000,-

Sparebankstiftelsen  400.000,-

Anleggstilskudd fra Hamar kommune 500.000,-



Kostnadsoppstilling ut fra innhentede priser: 

Oppgitte kostnader er eksl. Mva. da vi får disse fult ut refundert (dette er bekreftet fra 
Skatteetaten). 
Utbetaling av spillemidler vil første skje om 3 til 5 år. Det forutsettes at dette beløpet 
mellomfinansieres med et avdragsfritt lån. 
  

Fremdrift 
Målsetningen for prosjektet er at bygget skal stå ferdig til kommende sesong. Det vil si at det 
skal at bekreftelse på byggestart må foreligge medio mai og fysisk oppstart i begynnelsen av 
juni. 

Konklusjon 
VSF Alpin ber VSF Hovedlaget om aksept for å gå videre med prosjektet etter angitt 
kostnadsramme og fremdrift. 
Hovedlaget vedtok i styremøte den 4. mai å gå inn for dette prosjektet, og saken fremmes på 
årsmøte 2020. 

Forslag til vedtak: Hamar Alpinsenter, Lierberget får bygge et nytt garasjeanlegg, med 
de kostnadsrammer som ligger vedlagt. 

Sak 14   Søknad om NM på ski i 2023 
Styret i Vang Skiløperforening foreslår for årsmøte 2020, at VSF søker om NM på ski i 2023. 

Støtte fra VSF-Hovedlagt 500.000,-

Prosjektramme Kr 2.400.000,-

Rigg og drift 52.000,-

Rive eksiterende garasje 50.000,-

Grunnarbeider og betong 554.000,-

Bygg over grunnmur 1.085.000,-

VVS 224.000,-

Elektro 220.000,-

Prosjektering m/ansvarlig søker 190.000,-

Kommunal byggesak 50.000,-

Sum byggekostnad Kr 2.400.000,-



Sak 15 A   Valg – langrenn 
 

Valgkomiteens inns1lling 1l årsmøtet i langrennsgruppa, 

Vang skiløperforening 2020/2021: 

Styret: 
Leder:   KjeJl Alm KrisJansen   på valg 2020, 1 år  91 33 54 94 
Nestleder:  Marte Nordli    på valg 2020, 1 år                      97 50 25 06 
Sekretær:  Line Merete Libak   på valg 2020   91 63 74 51 
Kasserer:  Rune Korsmo    på valg 2020, 1 år  93 89 88 01 

Dri>skomité: 
Leder:  Ivar Thorsteinsen   valgt 2019   97 19 03 34  
              Knut Bårdseth    på valg 2020   91 39 72 49  
              Ivar Lindberget    valgt 2019   95 29 49 58  

Jan Tore Hermansen   valgt 2019   90 06 20 48  
Kjell Håvard Galgum  på valg 2020   90 93 12 40 
Tommy SloEerøy  valgt 2019                                   95 98 10 92 
SJan Dørum   valgt 2019                              95 74 48 97 

        
Hjelpere/løypekjørere er Sven Bårdseth, Olav Stensby/Jørgen Nordby og Amund Wiken. 

Markedskomité: 
Leder:  Ivar Skramstad    valgt 2019                                       91 12 14 08 
   Mangler 

Arr.komité:          
Klubbrenn:  Tone Bleken Rud   på valg 2020   95 98 14 63 
Skileik:  Jørn Sagstuen    på valg 2020   95 12 45 49  
SkoleskistafeE: Gjermund Blom-Hagen   på valg 2020, 1 år  98 25 92 55 
Webansvarlig: Anna Bårdseng   på valg 2020   93 68 73 43  

    

Tiltakskomité: 
Leder:  Mona S. Mykleset   på valg 2020    93 45 46 98           
  Heidi B. Engebakken   på valg 2020, 1 år  91 16 98 02 
  Marit Follstad    på valg 2020   98 45 80 59 
  Trine Frisli    på valg 2020   99 52 86 11 
                Marianne Weium   valgt 2019                                      41 20 32 38 



Sportsutvalget: 

Leder:   Astrid Hermansen   valgt 2019               90 06 20 48         

Treneransvar: Helge Flagstad   på valg 2020   92 68 83 09 

Yngres:  Espen Røe   valgt 2019           97 14 34 04 

Jr/senior: Jan Ulrik Baksjøberget   valgt 2019            99 48 67 59 

  Kjell Arne Østvold  valgt 2019   99 01 97 87  
              Marthe K. Hafsahl Karset  på valg 2020                45 24 60 61 

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

   

   

Valgkomité: 
Mari Kjos    på valg 2020   40 02 79 96 
Roar Norderhaug  på valg 2020   91 85 17 41 
Hans Ole Tårneby  på valg 2020   99 31 37 77 

Sign. Emil Elvsvebakken, 
leder for valgkomiteen 
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