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28. mars kl 19.00 på Gåsbu.
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Årsmelding fra hovedlaget.

Sesongen 2021/ 22 startet med at alpint kom gått i gang med snø-leggingen, det meste av
snøen ble produsert i desember, slik at man kom i gang med aktivitet i bakken allerede i julen,
Det meldes om bra aktivitet i bakken og selv om vi fremdeles lever med en pandemi så har
alpint klart å holde driften i gang og med åpen kafe. Av hensyn til beredskapen i bakken har
hovedlaget sagt ja til innkjøp av en firehjuling, dette fordi det til en vær tid må være to
motorisert kjøretøy i beredskap tilfelle ulykker i bakken. Driftsmessig har det også blitt lettere
nå som det nye garasje bygget har kommet i drift.
På Gåsbu kom snøen litt senere enn normalt, det ble bra skiføre fra begynnelsen av desember.
Gåsbu-rennet som tradisjonelt arrangeres 3. juledag, ble avlyst pga. corona-situasjonen.
Heldigvis ble Stenfjellrunden avviklet på en grei måte, men med visse innskrenkinger. Vang
Skiløperforening, langrenn har i samarbeide med Vang Almenning gått til anskaffelse av en
seks hjuling hvor de eier femti prosent hver. Vang Almenning sitt nye garasje bygge er nå klar
for å bli tatt i bruk, der har Vang Skiløperforening fått plass til sin prepareringsmaskin. En
stor takk til Vang Almenning.
Økonomi:
Vang Skiløperforening har som tidligere år en god og sunn økonomi. Det har i år som
tidligere nevnt investert i en fire og en seks hjulinger til en pris av kr. 420 000,- ellers har det
ikke vært de store utgiftene, bare de årlige drift og vedlikeholdsutgiftene. Man har også i år
hatt svikt i inntektene pga. pandemien. Det er søkt om kompensasjon, og fått utbetalt kr.
34000 i tilskudd.
Vang Skiløperforening har følgene regnskapsresultater:
Hovedlaget
kr. 186.213,Alpint
kr. 252 344,Hamar Alpinsenter, drift
kr. 46 418,- (minus)
Langrenn
kr. 219 050,Gåsbu Langrennsenter, drift
kr. 31 064.- (minus)
Sykkel
kr. 10 348.- ( minus)
Resultat Vang Skiløperforening, overskudd kr. 579 777.-

Medlemstall pr. 31.12.2021 og 31.12.2020:
Langrenn
Alpint
Hopp
Freestyle
Sykkel
Aktive medl.
Andre
Totalt medlemmer

192
141
5
37
26
401
395
796

(182)
(147)
( 5)
(39)
(31)
(404)
(351)
(755)

Tanker om fremtidige investeringer/ påkost:
- Nytt høyttaleranlegg på Gåsbu og Lier.
- Utvidelse av treningshallen på Gåsbu.
- Rulleskianlegg og ny lysløype på Gåsbu.
- Nytt mål hus på Gåsbu.
- FIS godkjennelse av løypenettet på Gåsbu
- Kjøp av idrettsarealet på Lier, slalåm/ hoppbakkene.
- På lenger sikt ny heis på Lier.
Styremøter 21/22:
Det er avholdt 4 styremøter.
Æresmedlemmer i Vang Skiløperforening:
Bjørn Lindstad
Helge Lidahl
Willy Johansen
Mikkel Dobloug.
Styret i hovedlaget:
Leder Gudbrand Skraastad
Nestleder Torbjørn Ross
Sekretær Anne Rustad
Kasserer Helge Andreas Nordli

Gudbrand Skraastad, Leder
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Årsmelding fra langrennsgruppa sesongen 2021-2022

Årsmelding fra langrennsgruppa sesongen 2021-2022
Inneværende sesong har styret hatt 6 møter. Noe møtevirksomhet har det også vært i
forbindelse med arrangementer som Stenfjellrunden, KM helg og Gåsburennet. Totalt sett en
god sesong med flere arrangementer på Gåsbu. Mange glade og motiverte skiløpere som har
deltatt på treninger, klubbrenn og andre skirenn rundt omkring.
Gåsburennet ble i år avlyst på grunn av restriksjoner og mangel på snø. Stenfjellrunden ble
gjennomført med 330 deltakere i lang løype og 21 deltakere i kort løype. Det ble i år arrangert
uten drikkestasjoner. Det ble ny løyperekord hos damer og herrer.
Klubbrenn har vært arrangert i hele vinter. Hamar skiklubb og Ottestad IL har også deltatt på
klubbrennene.
Vår hovedkanal for rekruttering er skileiken som arrangeres fra januar, i samarbeid med
Hamar skiklubb. Alle 100 plassene ble fylt opp. Det er gledelig å se så mange flotte barn leke
på̊ ski. Barnas skileker blir arrangert 26. mars. Dette er et arrangement for barn fra 0-12 år.
Skoleskistafetten som blir arrangert 17. mars er for alle barneskolene i Hamar.
Vang skiløperforening har også arrangert KM sprint og sprintstafett. Det ble en helg fylt med
mye skiglede og glade unger. Fått tilbakemelding på at det var et godt arrangement.
I tillegg til dette har det blitt arrangert treninger på Gåsbu hver tirsdag. Mange glade og
fornøyde skiløpere på Gåsbu.
Våre inntekter har blitt påvirket av at Gåsburennet ble avlyst, og manglende inntekter ved
sviktende utleie på grunn av korona. Det er søkt kompensasjon fra Lotteri og
stiftelsestilsynets krisepakke til frivillige organisasjoner. Vi har også søkt på støtte fra OBOS
jubel og Toten sparebank. Felles salgsdugnad med salg av tennbriketter fungerer bra, og er en
inntektskilde sammen med rigging til vår- og høstmarked i Vikingskipet
Vi har en del løpere som har en god sportslig utvikling. Vi har 100 løpere i treningsgrupper
denne sesongen. Vi har stilt med mange deltakere på arrangement i kretsen. VSF drakten har
vært godt synlig på alle arrangement. Vi har utøvere som har gjort det bra resultatmessig
både i Ungdommens Holmenkollrenn, hovedlandsrennet, Norgescup, kretsmesterskap og i
junior NM. Utfordringen er å beholde løpere inn i seniorklassen.
Det har blitt bygget en platting utenfor klubbhuset i høst, denne skal være med på at utleie av
Gåsbu blir mer attraktivt på sommer og høst. Det har også blitt kjøpt en 6 hjuling som skal
lette arbeidet for drift ved vedlikehold av løypene og stadion. Har også blitt installert fiber på
Gåsbu som gjør at vi er klar for større arrangement.

Det planlegges utvidelse av nåværende treningsrom på Gåsbu, og rulleskianlegg på Gåsbu er
fortsatt aktuelt.
Det jobbes hardt og godt på mange ulike plan i klubben, og det vil vi fortsette med også̊
fremover. Fokus vil være å ha et godt sportslig opplegg for alle alderstrinn og alle nivåer
inkludert å 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.
Tusen takk til resten av styret som har stått på̊ og jobbet hardt gjennom hele sesongen!
Styret for sesongen har bestått av:
Leder: Marte Engebretsen Nordli
Nestleder: Jørn Sagstuen
Kasserer: Marianne Tomter Nylund
Sekretær: Line Libak
Leder Marked: Ivar Skramstad
Leder Drift: Ivar Thorsteinsen
Leder Tiltak: Mona Mykleset
Leder Sport: Amund Wiken
Øvre Vang, 10.03.2022
Marte Engebretsen Nordli, Leder VSF langrenn

Sak 5

Årsmelding fra styret i alpint

Årsmelding fra styret i alpint:
Sesongen startet med korona restriksjoner. Men med gode rutiner på kafé og resten av
anlegget så har dette gått bra. Vi har kunne hatt åpent hele sesongen.
Snø produksjon startet vi med i starten av desember. Det ble kjørt med kun 1 pumpe og 5
kanoner, men produksjon var bra så vi klarte å ha åpent store deler av bakken til jul. Resten av
bakken la vi snø i begynnelsen på Januar.
Vedr snø produksjon så er det en liten gruppe som tar stort sett alt av dette. Dette er en gruppe
som er ivrige og vet hva de skal gjøre så vi prøver å klare oss med disse.
Kafé er blitt styrt av samme som i fjor, men henne har fått med seg ei til for å dele ansvar. Det
er ganske mye jobb på en person så disse jobber bra sammen og har full kontroll på drift og
vaktlister. De har klart å holde kafé åpent hele sesongen. Men store deler av sesongen har det
vært restriksjoner på antall personer osv. som kan ha vært i kafé samtidig. Vi hadde
restriksjoner på dette litt lenger enn anbefalt for å være på sikre siden.
Driftsavdeling har fått ny driftsleder som styrer oppfølging av prepareringsmaskin og lister på
hvem som har vakt sammen hver uke. Prepareringsmaskinen har fungert veldig godt denne
sesongen med kun små reparasjoner. De som driver i denne avdelingen, er flinke til å
behandle maskinen bra og vedlikehold.
Maskiner ellers i klubben så har vi slitt med Rhino i starten av sesongen. Den var klar til bruk
når vi åpnet bakken, men vi har ikke kunne stolt på den 100% så vi gikk til innkjøp av en ny 4
hjuling. Den nye kom til Lierberget i begynnelsen av januar, men beltene kom dessverre ikke
før slutten av februar. Heldigvis har Rhino gått uten store problemer utenom en uke hvor vi
måtte vente på deler da et lager røk på ene belte foran.
Driften ellers har vært bra. Vi hadde veldig bra besøk i julen som vi ser på som ekstra
inntjening da det ikke er ofte vi klarer å åpne så tidlig. Resten av sesongen så har vi hatt bra
besøk og mange nye ansikter som har funnet veien opp i Lierberget. Dette er veldig gledelig.
Nybegynnerkurs fikk vi arrangert i midten av januar. Her stiller både voksne og utøverne våre
opp på dugnad for å få gjennomført kurs. Det er mye planlegging og logistikk for dette. Det
var ca. 80 unger som deltok og det var en kjempe suksess. Tilbakemeldingene var positive, og
vi var veldig fornøyde med kurset. Noen av ungene ble med oss videre på trening og skileik.
Skileik har vi fått gjennomført i år til stor glede. CA 30 barn fra 5 – 7 år har deltatt på dette.
Dette er et viktig arrangement å ha da ungene får lært seg å kjøre ski og alle har klart å
komme seg ned bakken alene. På skileik har vi en hovedtrener som har med seg 3 stk av
trenerne våre og noen foreldre som har hjulpet til.
Skicamp i vinterferien var det ca. 70 barn som var med på. Opplegget styres av ungdommene
i klubben. Vi har voksne på kafè, heis og en voksen i bakken. Kjempe bra tilbakemeldinger.
Tirsdager har vi startet opp Jibbeklubb i Lierberget. Dette er helt lavterskel. Har du sesong
kort eller kjøper kveldskort så er det bare å slenge seg med. Dette styres av to ungdommer
som er ivrige i parken og ønsket å starte en klubb på tirsdager så man kan få et miljø med
jibbere i Lierberget. Kjempe bra tiltak og her har det vært stort sett ca. 15 stk. hver gang.

Treninger startet vi med tidlig i januar. Her har vi følgende grupper, U9 yngre og
U10/U12/U14.
Vi har 7 stk trenere og en hovedtrener som hjelper/styrer treningsgruppene. Vi har ca. 37
aktive løpere som stort sett er på to treninger i uken. Treningene i år har vært bra og vi har
hatt stor utvikling med skiferdigheter på alle gruppene.
Noen er også med på satsnings gruppa som heter Mjøsa Alpin. Dette er et samarbeid med
Vang, Brumunddal og Gjøvik.
Vi har fra Vang Skiløperforening gode resultater både i området her og på landsbasis.
Vi skal være en breddeklubb, men med mulighet for de som ønsker å satse. Derfor har Mjøsa
Alpin vært et fint tilbud til de som ønsker å satse skikkelig på Alpin.
Men vi skal samtidig ha et veldig godt tilbud i bakken våres med tanke på trenere og ikke
minst videre utvikling på dem. Så her er det muligheter til å bli en god alpinist med de
midlene vi har i Lierberget. Her er det plass til alle som enten vil være med å lære seg å kjøre
ski, satse på kretsrenn og de som ønsker å reise rundt i Norge på skirenn.
Vang dobbel måtte vi avlyse i år og vi har hatt kun noen klubbrenn. Utenom det så har vi hatt
flere løpere som har vært på skirenn i nærområdet.
Sesongkort så har vi solgt 26 familiekort og 16 enkelt kort. Dette er vi ganske fornøyd med.
Samtidig så har vi hatt bra besøk i bakken med dag/kveldskort.
Styret har bestått av:
PK Aasterud Leder
Even Brekke Nestleder
Jon Busterud Styremedlem
Ingrid Busterud Styremedlem
Kjetil Dahl Eriksen Styremedlem

Per Kristian Aasterud
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Årsmelding for Vang Skiløperforening – sykkelgruppa

Styret 2021/2022:
Styret i sykkelgruppen har bestått av:
Leder:
Kjetil Busterud
Nestl./Kas.: Ola Busterud
Styremedlem: Magnar Antonsen
Styremedlem: Kristian Meyer Solvang
Styret har hatt 1 møte i løpet av perioden.
Tilbakeblikk på sesongen/aktuelle saker i sykkelgruppa:
Medlemmer/målsetning med sykkelgruppa/trening:
Medlemsmassen er nok stabil, aktiviteten er nå litt i oppsving på grunna av at det begynner å
bli en gruppe med yngre syklister med i sykkelgruppa.
Målsetningen for sykkelgruppe er:
Samle flest mulig «birkebeiner syklister» for å skape et trivelig og sosialt sykkelmiljø i og
rundt klubben.
Sportslige resultater:
Lite i siste sesong, da de fleste aktuelle ritt ble avlyst runnet Covid-19. Birkebeinerrittet ble
arrangert og Vang fikk noen syklister under 3 timer.
Arrangement:
Hedmarksvidda Rundt ble avlyst i 2021 på grunn av Covid.
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. Det er satt i gang et
lite prosjekt for å ruste opp igjen disse løypene.
Aktuelle saker/utfordringer:
Sykkelgruppen har som målsetning å holde på det meget gode sosiale miljøet i gruppen i året
som kommer. Nå kommer det nye unge inn i styret og disse vil ha som målsetning å få opp
igjen aktiviteten på senior nivå i første omgang før de tar tak i en barn/ungdomsgruppe.
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.
Hedmarksvidda Rundt blir arrangert lørdag 25. juni 2022.

Nye drakter:
Det ble i 2021 laget nye drakter og disse kan bestilles på egen innkjøpsportal.

Regnskap 2021:
For detaljer viser vi til revidert regnskap. Med avlysning av Hedmarksvidda Rundt ble det
ingen inntekter, men med kontingenter til krets og sykkelforbund så ble det et lite underskudd
på ca 10 000,-.
Budsjett 2021/2022:
Det er nå så liten aktivitet i gruppen at vi ikke lager budsjett. Det ligger noen små faste
kostnader i gruppen med hensyn til kontingenter til sykkelkretsen og sykkelforbundet.
Vang, 22.03.2022
Styret i sykkelgruppen
Kjetil Busterud/leder

Ola Busterud/nestleder og kasserer
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Årsrapport Lierberget hoppsenter SA, hopp og kombinert
Vang skiløperforening sesongen 2021/22.

Årets sesong har gått noenlunde normalt til tross for pandemi og lite nedbør. Det ble lagt snø i
anlegget rundt nyttårsskiftet og de første hoppene ble gjort i begynnelsen av januar.
Alpingruppa var noe tidligere i gang da vi valgte å vente med å legge snø til vi fikk en lengre
kuldeperiode. Etter det gikk det raskt å få i stand hele anlegget. Det ble i år valgt og ikke
legge snø i tilløpene på K-40 og K.70. Dette gir noe mindre arbeid, har fungert bra og det vil
bli slik også de neste sesongene. Samarbeidet mellom hopp og alpin har også i år fungert bra
vedrørende snølegging og preparering i anlegget.
Oddvarrennet som i fjor ble avlyst ble arrangert i midten av januar med ca. 50 hoppere, og
med deltagelse i alle 5 bakkene. Lørdag 12. mars vil Vårspretten bli arrangert og vi håper på
god deltagelse i dette rennet. I tillegg til dette er det blitt arrangert flere
klubbrenn/karusellrenn på tirsdager og torsdager som er de dagene hvor det er organisert
trening i Lierberget. Da det gjelder sommerhopping ble det liten aktivitet. De tre minste
bakkene ble klargjort, men det ble lite hopping. Det har fortsatt ikke blitt hoppet på plast i K70 da det her blir mye arbeid for å få gjennomført noen få hopp i løpet av sommeren. Vi
ønsker å få til et opplegg med sommerhopping, spesielt i de minste bakkene, og håper å få til
et bedre opplegg enn det som var inneværende sommer.
Da det gjelder rekrutering har det ikke vært noen økning av hoppere innværende sesong. Her
må det tas noen grep med tanke på å få flere hoppere til å besøke bakkene. Det har som
tidligere vært innetrening på Kylstad skole for de minste og Hedmarkhopp har fortsatt sitt
opplegg for de eldste utøverne. Som en påminnelse har vi fortsatt bra med utstyr å låne bort til
de yngre hopperne i Lierberget. Det er kun et krav at du har skisko (NNN) og en hjelm så
ordner vi resten.
Det jobbes fortsatt med å få satt opp en heis i de minste bakkene. Dette har det fortsatt ikke
blitt noe av da vi ennå ikke har fått noe klarsignal fra grunneier. I skrivende stund så vet vi
heller ikke når heisen kommer på plass. Tror at med heis så hadde det blitt noe lettere med å
rekruttere hoppere til Lierberget, noe vi ser da en del hoppere foretrekker å reise til andre
bakker der det er montert heisanlegg.
Alt gjøres fortsatt på dugnad i anlegget og det har stort sett gått greit. Det er relativt få som
møter opp med unntak av snøleggingsperioden. På sikt om ikke oppmøte på dugnader bedrer
seg kan belastningen bli for stor på enkelte av de som gjør det meste i anlegget. Det er da å
håpe at rekruteringen bedrer seg slik at flere kan bidra på dugnad.
Da det gjelder økonomi blir regnskapet for Lierberget SA ferdig senere på året. Det er
kontroll på økonomien, men utgiftene har økt betydelig grunnet økte utgifter på snølegging og
bruk av prepareringsmaskin. Det er heller ikke store inntekter i forbindelse med
arrangementer og bruk av anlegget. Alt i alt ser det ut til at det økonomisk vil gå greit dette
året, men med de utgiftene som er i dag vil de på sikt kunne bli en belastning for driften av
anlegget.
Hvis noen ønsker mer informasjon om trening, åpningstider og hvordan komme i gang med
hopping kan Hans Ludvik Harkin Furnes hopp kontaktes på tlf. 90728445, eller Tormod

Busterud VSF på tlf. 90223905. Det vil også på VSF sine sider bli lagt ut en link til Furnes
hopp hvor en kan finne ny informasjon om trening, arrangementer, åpningstider i Lierberget
etc. Sidene har ikke fungert på en stund og vi håper med dette å kunne gi bedre informasjon
og nyere stoff til de som er interessert.
Tormod Busterud, styremedlem Lierberget SA

Sak 8, 9, 10 og 11

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

Kontingenten for 2023:
Enkeltmedlemskap
Familiemedlemskap (gjelder fram til fylte 20 år)
Støttemedlemskap

kr. 500,kr. 800,kr. 250,-
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a. Valg – langrenn
Valgkomiteens innstilling 2022/2023:
Styret
Leder
Marte Nordli
Nestleder
Jørn Sagstuen
Sekretær
Line Merete Libak
Kasserer
Marianne Tomter Nylund

valgt 2021
valgt 2021
gjenvalg 1 år
valgt 2021

97 50 25 06
95 12 45 49
91 63 74 51
95 85 54 71

Driftskomité
Leder
Ivar Thorsteinsen
Knut Bårdseth
Ivar Lindberget
Christian Dufseth
Johannes Lindberget
Håvard Dufseth

valgt 2021
gjenvalg 2022
valgt 2021
valgt 2022
valgt 2021
valgt 2021

91 33 54 94
91 39 72 49
95 29 49 58
99 58 93 27
48 20 18 95
92 22 85 65

Hjelpere /løypekjørere er Sven Bårdseth, Olav Stensby og Amund
Wiken.
Markedskomité
Leder
Ivar Skramstad

Arr.komité
Klubbrenn
Ubesatt
Skilek
Gunhild Røssum Busterud
SkoleskistafettKarl P Ingvoldstad
Kristian Myhrer

valgt 2021

91 12 14 08

på valg 2022
valgt 2021
valgt 2022

47 84 36 66
98 25 92 55

Webansvarlig Anna Bårdseng

gjenvalg 2022

93 68 73 43

Tiltakskomité
Leder
Mona S. Mykleset
Heidi B. Engebakken
Marit Follstad
Trine Frisli
Marianne Weium

Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 2 år
Gjenvalg 1 år
valgt 2021

93 45 46 98
91 16 98 02
98 45 80 59
99 52 86 11
41 20 32 38

Sportsutvalget
Leder
Amund Wiken
Treneransvar Ubesatt
Yngres
Espen Røe
Jr/senior
Jan Ulrik Baksjøberget
Kjell Arne Østvold
Marthe K. H. Karseth
Astrid Hermansen

valgt 2021
på valg 2022
valgt 2021
valgt 2021
valgt 2021
Gjenvalg
valgt 2021

91 77 85 65

valgt 2022
gjenvalg 1 år

41 56 22 05
99 31 37 77

97 14 34 04
99 48 67 59
99 01 97 87
45 24 60 61
90 06 20 48

Dugnadskomité
Ubesatt
Ubesatt
Valgkomité
Stine Tollersrud
Hans Ole Tårneby
Ubesatt

b. Valg – alpint
Valgkomiteens innstilling for 2022 – 2023:
Leder:
Per Kristian Aasterud
Nestleder:
Even Brekke
Styremedlem: Ingrid Busterud
Styremedlem: Kjetil Dahl Eriksen
Styremedlem: Jon Busterud
Leder valgkomite:

Gjenvalg 2022 (1år).
Valgt 2021 (ikke på valg, 1.år).
Valgt 2021(ikke på valg, 1.år).
Valgt 2021(ikke på valg, 1.år).
Valgt 2022 (2.år)

Bjørn Kjellberg, (gjenvalg 1 år)

c. Valg – sykkel
Valgkomiteens innstilling for 2022/2023:
Leder:
Kjetil Busterud
Nestleder:
Ola Busterud
Styremedlem: Magnar Busterud Antonsen
Styremedlem: Kristian Meyer Solvang
d. Hopp (velges ikke på årsmøte i VSF)

Gjenvalg 2021
Gjenvalg 2021
Valgt 2021
Valgt 2021

e. Hovedlaget
Valgkomiteens innstilling for hovedlaget 2022-2023:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Gudbrand Skraastad
Amund Wiken
Helge Andreas Nordli
Anne Rustad

Valgkomite: Grete Bøhn Busterud
Amund Wiken
Johannes Ingvoldstad

Gjenvalg, 1 år
Ny, 2 år
Gjenvalg, 1 år
Gjenvalg, 2 år
Valgt 2021, 1 år
Valgt 2021, 2 år
Valgt 2021, 3 år

