Årsmøte Vang Skiløperforening 2021
19. april kl 19.00 på Zoom.
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Årsmelding fra hovedlaget.

Sesongen 2020/21 har blitt gjennomført i koronaens tegn. Det har ikke vært mulig å
gjennomføre noe større arrangement, klubbrennene har blitt arrangert etter oppsatt terminliste
med noen justeringer. Snøforholdene har også i år vært utfordrende i Lierberget, når man
førtes kom i gang etter jul har det vært stabile snø forhold. Alpin har fått på plass ny garasje
på Lier, den var sterkt etterlengtet, nå har prepareringsmaskinen og annet utstyr fått tak over
hode. Kostnaden ved garasjen ble på kr, 2 400 000,- eks mva. Vang Skiløperforening sin
kostnad er på kr. 500 000,- restbeløpet ble finansiert med gaver fra Sparebanken,
anleggstilskudd fra Hamar Kommune og spillemidler. Spillemidlene må forskuters og det er
tatt opp ett lån på kr. 1 000 000,-, Spillemidlene blir utbetalt om 3 til 4 år. Lånet tilbake
betales når spillemidlene utbetales.
På Gåsbu Langrennsenter kom snøen omtrent som normalt og forholdene har vært perfekte i
vinter. Dessverre har det pga koronapandemien ikke vært mulig å arrangere Gåsburennet og
Stenfjellrunden. Vang Skiløperforening har vært i en planprosess med Vang Almenning for å
utrede muligheten for å bygge ett treningsrom i det nye garasjebygget. Konklusjonen ble at
kostnadene ble for høye, en mer kostnad på kr. 5 000 000,- for ett treningsrom på 300 m2,
prosjektet ble skrinlagt. Men Vang Skiløperforening får gratis leie av garasjeplass til
prepareringsmaskin i det nye bygget som skal stå ferdig høsten 2021.
Økonomi:
Vang Skiløperforening har som tidligere år en god økonomi. På Lier har det som tidligere
nevnt, blitt bygget ny garasje. Gåsbu har ikke hatt de store utgiftene, bare årlige drift og
vedlikeholdsutgiftene. Med pga. koronasituasjonen så har det vært svikt inntektene i salg av
heiskort, salg fra kafeteria på begge steder, samt tapt inntekter fra arrangement. I den
forbindelse har det blitt søkt om kompensasjon, og fått utbetalt kr. 272 150,- i tilskudd.
Vang Skiløperforening har i år følgende regnskapsresultater:
Hovedlaget
kr. 211 790,- overskudd.
Alpint
kr. 174 130,- overskudd.
Hamar Alpinsenter, drift
kr. 114 716.- underskudd.
Langrenn
kr. 251 879,- underskudd.
Gåsbu langrennsenter, drift
kr. 96 002,- overskudd.
Sykkel
kr. 60 405,- overskudd.
Resultat Vang Skiløperforening
kr. 174 732,- overskudd.
Medlemstall Vang Skiløperforening 2020:
Kjønn
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Kvinner
Totalt
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Kvinner
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25
14
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25
6

Hopp:
Menn
Kvinner
Alpint:
Menn
Kvinner
Freestyle:
Menn
Kvinner
Terreng:
Menn
Kvinner

Styremøter 2020/21:
Det har blitt avholdt 4 styremøter.
Æresmedlemmer i Vang Skiløperforening:
Bjørn Lindstad, Helge Lidahl, Willy Johansen og Mikkel Dobloug.
Styre i hovedlaget:
Gudbrand Skraastad
Torbjørn Ross
Anne Rustad
Helge Andreas Nordli
For styret
Gudbrand Skraastad

leder
nestleder
sekretær
kasserer
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Årsmelding fra langrennsgruppa sesongen 2020-2021

Årsmelding langrennsgruppa sesongen 2020/2021:
Inneværende sesong har styret hatt 5 møter. En spesiell sesong med mye møtevirksomhet
utover styremøter. Spesielt i forkant av Gåsburennet hvor det var mange møter for å planlegge
arrangementet i detalj for å kunne tilby et smittefritt renn i henhold til gjeldende
retningslinjer.
Arrangementer:
Både Gåsburennet og Stenfjellrunden ble i år avlyst. For Gåsburennet sin del var det mangel
på dugnadsmanskap som var hovedårsaken til avlysning. Stenfjellrunden ble avlyst pga
nasjonale retningslinjer som ikke tillot den type arrangement.
Klubbrenn har vi heldigvis kunne kjørt bortsett fra det første planlagte som ble avlyst. Nytt av
året var at klubbrennet måtte deles over to dager pga kohortstørrelsene. Årgangen 0-10 år gikk
renn på onsdag, og 11 år og eldre gikk klubbrenn på torsdag. Hamar skiklubb og Ottestad IL
har også deltatt på klubbrenn.
Barnas skileker i alder 0-10 år var et flott rekrutteringsrenn som vi gjennomførte søndag 21.
mars. Kvoten på 90 barn ble fylt opp raskt, og etterspørselen for å delta var større en plassene
vi hadde tilgjengelig. Dette ble arrangert av Sport Event med god dugnadshjelp fra VSF.
Vår hovedkanal for rekruttering er Skileiken som arrangeres fra januar i samarbeid med
Hamar skiklubb. Alle 120 plassene ble fylt opp. Det er gledelig å se så mange flotte barn leke
på ski.
Økonomi:
Våre inntekter har blitt påvirket pga flere avlyste arrangementer og manglende inntekter ved
utleie og dugnad som følge av korona. Det er søkt kompensasjon fra pakke 2 og pakke 3 av
Lotteri og stiftelsestilsynets krisepakke til frivillige organisasjoner, og vi har fått tildelt det
som er søkt for. Likevel dekker dette kun 75% av manglende inntekter for arrangementer før
november 2020 og 50% for arrangementer etter november 2020. I tillegg har vi fått støtte etter
søknad fra OBOS Jubel (kr 70000,-) og fra Totens Sparebank (kr 30000,-).
Gåsbu langrennsenter:
Høsten 2020 tok vi avgjørelsen om å fornye gulvet inne i klubbhuset på Gåsbu. Det gamle var
slitt og krevde betydelige vedlikeholdskostnader, samt at belegget hadde sluppet underlaget i
store deler av nytt bygg. Det ble innhentet tilbud fra 4 leverandører og rimeligste tilbyder fikk
oppdraget. Vi er meget fornøyd med resultatet og dette hever kvaliteten på klubbhuset
betraktelig og gjør det mer attraktivt for fremtidig utleie.
Vang Almenning skal bygge nytt garasjebygg der den gamle garasjen står nå. I den
forbindelse ble vi kontaktet for å se på muligheten for et eget treningsrom i 2. etasje på
bygget. Etter flere møter mellom VSF og Vang Almenning måtte dessverre dette prosjektet
skrinlegges da kostnadene ved å bygge treningsrommet ble betydelig høyere enn opprinnelig
planlagt. Primært pga sikkerhetsregler og ekstra dimensjonering av bygget som utgjorde en
betydelig merkostnad. Vi vil uansett får egen garasjeplass til vår løypemaskin når det nye
bygget står ferdig.

Det foreligger en prosjektert plan om rulleskianlegg på Gåsbu. Dette er et stort prosjekt med
en stor kostnad som krever mye jobb for å få til. Planen er en trase på 3,75 km og med eget
lysanlegg. Jobben fremover vil fokuseres på å skaffe finansiell støtte slik at planen kan
iverksettes. Sport: I tillegg til klubbrenn har vi kunnet gjennomføre utendørs treninger, med
noen unntak hvor all aktivitet stoppet opp en stund. På tirsdagstreningene har det tidvis vært
veldig mange på Gåsbu, og vi har sett oss nødt til å dele opp stadion i områder som gruppene
for tildelt å bruke gjennom økta. Dette har fungert på en utmerket måte. Det er fint å se at
mange barn og ungdom finner stor glede med å gå på ski! De fleste skirenn har blitt avlyst
denne sesongen, men noen renn har blitt gjennomført på tampen av sesongen. VSF har stilt
med mange utøvere og har vært veldig synlig i kretsen. Mange gode sportslige prestasjoner
har det også blitt! Ønsker med dette å rette en stor takk til alle som på en eller annen måte
bidrar med å holde hjulene i gang på Gåsbu!
Tusen takk til resten av styret som har stått på og jobbet hardt gjennom hele denne
annerledessesongen!
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, 22.03.2021 Kjetil Alm-Kristiansen Leder VSF langrenn
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Årsmelding fra styret i alpint

Sesongen har vært preget av koronapandemien. Nasjonalt ble det tidlig utarbeidet en bra
bransjestandard for alpinanlegg som man har støttet seg på. Til tross for nasjonale tiltak og
begrensninger har alpinbakken vært åpen hele sesongen. Det har vært bra aktivitet. Det er
solgt 85 sesongkort i tillegg til dags- og kveldskort. Bakken har også blitt benyttet til flere
skolearrangement.
Vi har fått ny ansvarshavende for kafedriften i Lierberget. Hun har gjort en fenomenal innsats
for å kunne holde kafeen åpen med til enhver tid oppdaterte smitteverntiltak inkludert
smittesporing via app. Kafeen har vært åpen hele sesongen. Nasjonale retningslinjer og
bransjestandard har blitt nøye fulgt. Det har ikke vært tilfeller med koronasmitte i
alpinanlegget.
Det har ikke vært mulig å arrangere nybegynnerkurs, ski-SFO eller renn denne vinteren. Dette
er våre viktigst inntektskilder. I tillegg er det viktige arenaer for rekruttering til klubben.
Skileik har blitt gjennomført med maks antall på 20 barn. Dette ble veldig fort fulltegnet, så
interessen er der.
Utgiftene har heldigvis vært mindre enn budsjettert slik at vi totalt sett går litt i pluss
økonomisk.
I høst fikk vi endelig realisert en ny garasje i Lierberget. Dette utgjør et stort løft på driftsiden.
Vi har nå plass til tråkkemaskin og Rhino innendørs, i tillegg til bedre forhold for lagring og
kompressoranlegg. Det forventes mindre slitasje, spesielt på tråkkemaskin når denne slipper å
stå ute hele året.
Vi har hatt utgifter og utfordringer knyttet til motorhavari og ødelagt girkasse på Rhino, og
skade på det ene beltet på tråkkemaskinen. Utgifter er dekket inn via driftsbudsjettet og
forsikring.
I sommer ble klubbhuset restaurert. Det ble byttet panel på den ene ytterveggen og skiftet
flere vinduer. Hele bygningen er beiset. Bygningsmassene er nå i bra stand.
Desember var rekordmild. Snøproduksjonsanlegget ble testkjørt i romjulen og vi fikk 10
dager med uproblematisk og effektiv snøproduksjon i første halvdel av januar. Bakken åpnet
18. januar. Allerede første helgen var det godt besøk.
Det er en svært entusiastisk driftsgruppe i Liern som tar seg av snøproduksjon og andre
tekniske oppgaver. De gjør en fabelaktig jobb.
Sportslig har det vært en veldig bra sesong på tross av begrensninger og få renn. Det er bra
tilsig av nye utøvere i de yngste aldergruppene. Det er ca 23 løpere fra U9 og yngre. Flere av
de som har gitt seg som aktive løper er rekruttert inn som trenere for de yngre aldersgruppene.
Vi har god tilgang på trenere.
I de øverste aldersgruppene har vi utøvere som ligger helt i norgestoppen ferdighetsmessig.
Vang skilløperforening er en klubb man legger merke til på regionalt og nasjonalt nivå med
mange løpere og gode resultater i konkurranser.

Vang alpin ønsker å være en breddeklubb, men med muligheten for å drive på et høyt nivå for
de som ønsker det. Utøvere som ønsker det skal ha muligheten til å nå skigymnas og FISnivå. Til høsten begynner en av våre løpere på NTG Lillehammer. Dette er vi svært stolte
over. Det er totalt 20 plasser for alpinister i NTG-systemet i Norge. Vi er overbevist om at vi
vil se flere løpere fra Vang på skigymnas de kommende årene.
Vi har hatt et godt treningssamarbeid med Brumunddal alpint gjennom hele sesongen.
Klubbene har dannet en egen treningsgruppe kalt ”Mjøsa-alpint”. Det er ansatt en felles trener
med lang erfaring på høyt nivå. Denne gruppen har vært regelmessig på snø i Kvitfjell fra
siste helgen i september. Det har også vært avholdt treninger i Kvitfjell i romjulen og
vinterferien. Noen utøvere har også deltatt i et treningssamarbeid med Lillehammer skiklubb.
Neste sesong ønsker vi oss en normal sesong med renn og gode treningsmuligheter uten at
covid og smittevern står i fokus.
Vi har et alpinanlegg som er i bra stand, gode trener-ressurser og fantastiske medhjelpere som
bidrar til god drift av både alpinanlegget og klubben.
Fremtiden ser lovende ut i Vang alpint.

Styret har bestått av:
Anders Rudjord - leder
Even Brekke - nestleder
Jon Busterud
Per Kristian Aasterud
Kjetil Dobloug
Ann Iren Grønlien - økonomi
På vegne av styret
Anders Rudjord
Leder
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Årsmelding for Vang Skiløperforening – sykkelgruppa

Årsmelding fra sykkelgruppa legges fram i årsmøte
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Årsrapport Lierberget hoppsenter SA, hopp og kombinert
Vang skiløperforening sesongen 2020/21.

Lierberget hoppsenter SA
Årets sesong i Lierberget hoppsenter har som de fleste andre lidd under covid-19 pandemien.
Vinteren 2021 har blitt preget av flere nedstengninger i løpet av vinteren, og det har ført til
redusert aktivitet.
Oddvarrennet som skulle gått i januar ble avlyst.
Vårspretten med ca. 50 hoppere fordelt på alle fem bakkene ble gjennomført i mars. Grunnet
mildvær i en lengre periode ble det hoppet på porselenspor i alle bakker med unntak av de 2
minste. Det har i løpet av vinteren blitt gjennomført treninger på tirdager og torsdager. En
gledelig nyhet er at vi i år har fått 3 yngre hoppere som har representert Vang
skiløperforening.
Da det gjelder rekrutering kunne denne vært bedre, men vi har omtrent det samme antall
hoppere som vi har hatt de foregående sesongene. Vi har også fått testet det nye lydanlegget
som vi har anskaffet og det fungerer meget tilfredsstillende. Samarbeidet mellom klubbene
har fungert bra og det samme i forhold til alpingruppa. Det er en rutinert gjeng som står for
dugnad og drifting av anlegget selv om vi skulle ønske at det til tider dukket opp flere for å
hjelpe til. Det meste har fungert bra, men det er fortsatt mer å ta tak i sesongene som kommer.
Denne sesongen kom vi raskt i gang med hopping i Lierberget når kuldegradene endelig kom.
Vi fikk produsert nok snø ganske raskt og nytt av året er at vi som et prøveprosjekt har kjørt
med porselenspor i K-70 hele vinteren. Det har fungert bra og vi vurderer å gjøre det samme i
flere bakker neste år. Gevinsten er at det letter arbeidet med snølegging betydelig.
Alle bakkene er nå komplette og klare for sommerhopping.
Vi vi legge opp til en trening i uka i sommersesongen og også prøve å få til et renn. Det vil
fortsatt være mulig å låne utstyr for de som ønsker å prøve da vi har en del liggende i
anlegget.
Hovedmålet for sommeren er å få satt opp heis i småbakkene. Heisen er kjøpt inn og det
jobbes fortsatt med avtale og plan for montering av denne. Det står fortsatt på godkjenning fra
grunneier og dette har dratt ut i tid. Vi er også avhengig av heis i de 2 største bakkene, og vi
må her få til et samarbeid med alpingruppa for å få til effektiv sommerhopping. Det er fortsatt
ikke hoppet på plast i K-70 og vi håper at også denne bakken blir tatt i buk til sommeren.
Da det gjelder økonomi er ikke årets regnskap helt ferdig. Det finnes fortsatt midler til
vedlikehold og utbedringer i bakken. Driftsregnskapet er heller ikke ferdig, men grunnet noe
redusert aktivitet er inntektene noe lavere en tidligere sesonger. Utgiftene er noenlunde de
samme eller litt mindre en i en normalsesong. Jeg vil tro at driftsbudsjettet vil gå med et lite
underskudd.
Tormod Busterud

Sak 8, 9, 10 og 11

Regnskap og budsjett fra de ulike gruppene, se eget
vedlegg.
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Medlemskontingent

Kontingenten for 2022:
Enkeltmedlemskap
Familiemedlemskap (gjelder fram til fylte 20 år)
Støttemedlemskap
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a. Valg – langrenn
Valgkomiteens innstilling legges fram i årsmøte.
b. Valg – alpint
Valgkomiteens innstiling til årsmøte 2021.
Leder:
Per Kristian Aasterud, (1år)
Nestleder:
Even Brekke, (1.år).
Styremedlem: Jon Busterud, (ikke på valg, 1år).
Styremedlem: Ingrid Busterud, (ny, 2 år).
Styremedlem: Kjetil Dahl Eriksen, (ny, 2 år).
c. Valg – sykkel
d. Hopp (velges ikke på årsmøte i VSF)
e. Hovedlaget
Valgkomiteens innstilling for hovedlaget 2021-2022:
Leder:
Gudbrand Skraastad, gjenvalg, 1 år
Nestleder:
Torbjørn Ross, velges for 1 år
Kasserer:
Helge Andreas Nordli, ikke på valg
Sekretær:
Anne Rustad, ikke på valg
Valgkomite:
Amund Wiken, ny, 2 år
Johannes Ingvoldstad, ny, 2 år
Grete Bøhn Busterud, ny, 2 år

kr. 500,kr. 800,kr. 250,-

