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Sak 3    Årsmelding fra hovedlaget. 
 

ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET 2022/2023:   

Sesongen 2022/23 startet med at alpint kom forholdsvis tidlig i gang med snø produksjon, 

ferdig midt i desember, anlegget ble åpnet i romjula. Det meldes om bra med aktivitet i 

bakken. Alt har gått mye lettere nå, når pandemien er over.  

Vang Skiløperforening har kjøp grunnen som alpinbakken og hoppanlegget ligger på, ca. 100 

dekar av Ola Bleken Rud, til en pris av kr.  3.000.000, - Vang Skiløperforening har fått ett 

tilskudd av Hamar kommune på kr1.500.000. og Vang Skiløperforening har brukt 

kr.1.500.000,- av egen kapital.  

På Gåsbu kom snøen til samme tid som i fjor, i begynnelsen av desember, siden har det vært 

stabilt bra skiføre. Gåsburennet ble på tradisjonelt vis arrangert 3. juledag, med bra deltakelse. 

Stenfjellrunden ble arrangert med 450 deltakere.  

Garasje anlegg til Vang Almenning, ble ferdig stilt i løpet av våren 22 og Vang 

Skiløperforening har tatt i bruk sin del av garasje anlegget, en flott og oppvarmet 

garasje.  Etter initiativ fra leder har høyttaleranlegget blitt rehabilitert, til en pris på kr 90 000,- 

Videre har det blitt bygd nytt inngang parti på NM-huset fra 2000, det har stå urørt siden 

huset ble bygd, pris kr. 85 000,-  

Vang Skiløperforening har blitt tildelt NM i 2025, og arbeidet er godt i gang. 

  

Økonomi:  

Vang Skiløperforening har som tidligere år en god og sunn økonomi.  

Vang Skiløperforening har som tidligere nevnt kjøp grunnen på Lier, Hamar Alpinsenter og 

hopp anlegget, av Ola Bleken Rud til en pris av kr 3 000 000.-  

En utfordring i året som har godt er den høye strøm-prisen, forbruket av strøm i desember- 

januar var kr 430 000,- med en strømstøtte på kr. 125 000,- så ble det likevel en meget høy 

kostnad i forhold til foregående år. 

  

Det har blitt innhentet tilbud på å skifte av lysarmaturer i lysløypa, fra dagens gamle, til led-

lys, 120 armaturer og 10 nye lyspunkter, til en pris av kr. 820 000,-inkl. mva.  Det er satt i 

gang en prosess for å søke om midler til finansieringen av prosjektet.  

  

Vang Skiløperforening`s egenkapital:  

Egenkapital 01.01.2022                                 4 990 476,-  

Resultat hovedlaget          153 523,-  

Resultat alpint        221 972,-  

Resultat Hamar Alpinsenter     -330 742.-  

Resultat langrenn       145 096,-  

Resultat sykkel       - 20 449,-  

Egen kapital 31.122022   5 159 876,-  



  

Medlemstall          2021              2022        

Langrenn  192  200  

Alpin   141  127  

Hopp       5           5  

Freestyle    37    28  

Sykkel     26    25  

Aktive medlemmer     401  385  

Andre medlemmer   395   352  

Total medlemmer  795    737  

  

Styremøter 22/23:  

Det har blitt avholdt 4 styremøter.  

  

Æresmedlemmer i Vang Skiløperforening:   

Bjørn Lindstad.  

Helge Lidahl.  

Willy Johansen.  

Mikkel Dobloug.  

  

Styre i Hovedlaget:  

Leder:           Gudbrand Skraastad  

Nest leder:    Amund Wiken  

Sekretær:      Anne Rustad  

Kasserer:      Helge Andreas Nordli   

  

Vang, 10.03.2023 

Gudbrand Skraastad, leder  

  
       
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Sak 4  Årsmelding fra langrenns gruppa sesongen 2022-2023 

Årsmelding fra langrenns gruppa sesongen 2022-2023  

Inneværende sesong har styret hatt 7 møter. Det har og vært møtevirksomhet i forbindelse 

med arrangementer som Stenfjellrunden og Gåsburennet. Totalt sett en god sesong med flere 

arrangementer på̊ Gåsbu. Mange glade og motiverte skiløpere som har deltatt på treninger, 

klubbrenn og andre skirenn rundt omkring.  

På̊ arrangement-siden har vi gjennomført Gåsburennet, som ledd i Tour de Hedmarken og 

turrennet Stenfjellrunden, Gåsburennet ble arrangert med 294 deltagere. Stenfjellrunden ble 

gjennomført med 374 deltagere i lang løype og 38 deltakere i kort løype. Alle rennene har gitt 

klubben et solid overskudd som kommer våre utøvere til gode.  Vi skal arrangere Trysil cup 

sprint 11. mars.  

Klubbrenn har vært arrangert i hele vinter. Hamar skiklubb og Ottestad IL har deltatt på̊ 

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 

på ski.  

Barnas skileker ble arrangert 12. februar. Dette er et arrangement for barn fra 0-12 år. Det var 

135 deltakere her. Skoleskistafetten som blir arrangert 23. mars er for alle barneskolene i 

Hamar.  

Treninger for alle alderstrinn blir gjennomført på tirsdager og torsdager på Gåsbu gjennom 

hele vinteren. Mange glade og fornøyde skiløpere på Gåsbu.  

Vil også trekke frem det etablerte samarbeidet som nå fungerer meget bra mellom de lokale 

klubbene. Team Samski (13-14 år) og Team3Ski (15-16 år) er navnet på samarbeidet. 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. Vi har 

i år startet opp en ny skigruppe «skiglede for alle». I denne gruppen har det vært deltagere i 

alle aldre og fra flere nasjoner. Det har blitt søkt om støtte til utstyr til denne gruppen. Håpet 

er at disse kan være med videre i klubben.  

Vi har en del løpere som har en god sportslig utvikling. Vi har 82 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 

Felles salgsdugnad med salg av tennbriketter fungerer bra, og er en god inntektskilde sammen 

med rigging til vår- og høstmarked i Vikingskipet. VSF har vært representert på den årlige 

byttedagen på Stortorget og idrettens dag 10. september på Stortorget.   

Vi har oppgradert høyttaler anlegget på Gåsbu i høst, og det jobbes nå med å få byttet ut 

lampene i lysløypa til led lamper. I høst ble det bygget terrasse på startbua på Gåsbu. 6-

hjulingen har blitt tatt i bruk i år.  

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 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.  

Jeg vil takke alle som har bidratt på̊ dugnader og aktiviteter i sesongen som har gått! Uten 

deres hjelp hadde vi ikke klart å gjennomføre vårt høye aktivitetsnivå̊! 

Tusen takk til resten av styret som har stått på̊ og jobbet hardt gjennom hele sesongen!  Takk 

for innsatsen til Jørn Sagstuen, Amund Wiken og Ivar Thorsteinsen som går ut av styret i år,  

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, 05.03.2023 

Marte Engebretsen Nordli, Leder VSF langrenn  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Sak 5  Årsmelding fra styret i alpint 
 

Årsmelding Alpingruppa 2022-2023 
Sesongen kom i gang i Romjulen også denne sesongen. Takket være en knall jobb av 

snøproduksjon-gjengen og ikke minst drift-gutta som stod på for å fordele snøen i bakken. 

Besøkende i romjulen var helt ok. 

Vi har fått gjennomført ulike arrangement denne sesongen.  

Nybegynnerkurs var det ca 100 stk som deltok på. Dette var også i år en kjempe suksess. 

Fikk med en del videre på skileik. Ca 30 stk har deltatt på skileik i vinter. Dette er et tilbud 5 

onsdager gjennom sesongen. Av disse ble noen med videre på treningsgrupper. 

På nybegynnerkurset hadde vi også en voksengruppe. Disse bestod av noen Ukrainske damer 

og ei polsk dame. Tilbakemeldingene fra disse var kjempe bra. Håkon og Bjørn som var 

trenere for disse, dro i gang også hver onsdag for disse. De har også bidratt på kafè- dugnad, 

veldig viktig med inkludering. 

Skicamp vinterferien ble det også i år. 86 Barn/ungdom deltok. Kjempe suksess med fornøyde 

unger og trenere.  

En viktig ting med alle kurs osv. er at vi har flinke mennesker som stiller opp på dugnader. 

Det settes utrolig pris på! 

Jibbeklubb på tirsdager. Noe nedgang på oppmøte fra året før. Fortsatt et gratis tilbud. Syver 

og Håvard stiller opp og styrer dette. 

Treninger: 

Startet opp rett over nyttår. Bra med løpere både mandager og onsdager.  

Samarbeid mellom Vang og Løten på klubbrenn. Vi reiser dit og de kommer til oss på 

klubbrenn. Her skapes det relasjoner og blir kjent med hverandre på tvers av klubbene. 

Trenere er samme som i fjor, med unntak av Anine som går på skole i Elverum og har praksis 

hos oss. Ole og Anine har de eldste, Rolv Marius de yngste og Ingrid skileik. Thea, Signe og 

Robin er med på alle grupper.   

Mjøsa Alpin er samarbeid med Brumunddal og Gjøvik. Her har vi to løpere som er med og 

satser.  

Utenom dette har vi to løpere som går skigymnas og satser gjennom der. 

Drift har rullet og gått som vanlig. Heisen fikk storservice høsten 2022. Litt trøbbel gjennom 

vinteren med elektronikk/koblinger. Dette utbedrer vi til sommeren. Så vi har hatt noen få 

kvelder vi har måtte stengt. 

Vang skiløperforening har kjøpt arealet i bakken, så vi er herrer i eget hus nå. Dette vil hjelpe 

enormt med tanke på fremtidige prosjekter. 

Strømpris har vært en stor kostnad denne sesongen. Selv med støtte så har det vært en veldig 

stor økning fra foregående år.  

 

 



Styret har bestått av: 

Per Kristian (PK) Aasterud Leder 

Even Brekke Nestleder 

Jon Busterud Styremedlem 

Ingrid Busterud Styremedlem 

Kjetil Dahl Eriksen Styremedlem 

 

 

PK Aasterud 

Leder Alpin 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Sak 6  Årsmelding for Vang Skiløperforening – sykkelgruppa  

 
ÅRSMELDING FOR VANG SKILØPERFORENING – SYKKELGRUPPA 

2022/2022.3 
 

STYRET 2022/20232: 

Styret i sykkelgruppen har bestått av:  

Leder:  Kjetil Busterud    

Nestl./Kas.: Ola Busterud    

 

Styret har hatt 1 møte i løpet av perioden. 

 

TILBAKEBLIKK PÅ SESONGEN/AKTUELLE SAKER I SYKKELGRUPPEN: 

MEDLEMMER: 

Medlemsmassen er stabil, men aktiviteten er nede på et lavere nivå enn tidligere. 

Sykkelgruppa er nå avhengig at nye og yngre syklister tar tak for å få opp igjen nivået. 

SPORTSLIGE RESULTATER: 

Birkebeinerrittet ble arrangert og Vang hadde med ca 20 deltagere. 

Beste Vangsyklist ble Jørn Sagstuen, klasse M40 med tiden 2.57.33. 

ARRANGEMENT: 

Hedmarksvidda Rundt ble avlyst i 2022 på grunn av Covid. 

I ettertid har Vang Skiløperforening Sykkelgruppa/Nordbygda/Løten Ski bestemt at rittet 

legges ned da vi ikke ser en større økning i antall deltagere på flere år. 

NYE DRAKTER: 

Det ble i 2021 laget nye drakter og disse kan bestilles på egen innkjøpsportal 2 ganger pr. år. 

 

 
 

 

 

 



REGNSKAP 2022: 

For detaljer viser vi til revidert regnskap. Med avlysning av Hedmarksvidda Rundt ble det 

ingen inntekter, men med kontingenter til krets og sykkelforbund så er det det et lite 

underskudd. 

 

BUDSJETT 2023/2024 

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, 13.03.2023 

Styret i sykkelgruppen 

Kjetil Busterud/leder   Ola Busterud /nestleder og kasserer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sak 7 Årsrapport Lierberget hoppsenter SA, hopp og kombinert 

Vang skiløperforening sesongen 2022/23.  

 
Årsrapport Lierberget hoppsenter SA sesongen 2022/23: 

Årets sesong har vært bra med nok snø og kuldegrader. Snø leggingen ble ferdig i god tid før 

jul og vi fikk startet sesongen litt tidligere enn vanlig. Alpingruppa la snø i sitt anlegg før vi 

begynte og det gikk i år greit å legge snø i begge anleggene da vi hadde en lang og god 

periode med kuldegrader. Det ble også i år valgt og ikke legge snø i tilløpene i K-40 og K-70 

og slik vil det bli også de neste sesongene.  

Samarbeidet med alpingruppa vedrørende snø legging og preparering har i år også fungert 

greit. 

Oddvar rennet ble arrangert midt i januar med noe dårligere deltagelse enn i fjor. Dette 

skyldes kollisjon med andre renn som var viktigere spesielt for de eldre deltagerne, men det 

ble hoppet i alle 5 bakker.  

Lørdag 19. mars blir Vårspretten arrangert og vi håper på større deltagelse der. Da det gjelder 

sommerhopping, ble det i år ikke hoppet i noen av bakkene og dette er noe vi må prøve å få til 

neste sesong. Bøygen her er nok at mye arbeid faller på få personer, og det blir vanskelig å få 

til et tilfredsstillende opplegg. 

Barmarkstrening for de yngste har foregått på Kylstad skole med oppstart etter høstferien. De 

eldre deltar på hedmarkhopp sitt opplegg og trener sammen på litt forskjellige steder. I 

vintersesongen har det vært treninger i Lierberget på tirsdager og torsdager. Rent 

rekrutteringsmessig har det vært en økning i antall yngre hoppere og det har vært en del som 

har tatt kontakt i løpet av vinteren. Dette kan skyldes at vi har deltatt på idrettens dag på 

Stortorget i september hvor vi stilte med en liten mobil hoppbakke. Vi var også med på et 

opplegg under idrettsgallaen i januar hvor vi hadde et opplegg med den mobile hoppbakken, 

og i tillegg direktesendt hopprenn på NRK fra den lille hoppbakken på Greveløkka. Dette var 

et populært tiltak og god reklame for hoppsporten. I tillegg til dette var vi med på 

vinteridrettsdagen på Greveløkka i februar hvor vi hadde åpen bakke og det kom langt flere 

som ville prøve hoppbakken enn det vi hadde forventet.  

I februar deltok vi igjen på skileiken på Gåsbu etter et par års opphold. Dette var et populært 

tiltak og har medført at noen få har funnet veien til Lierberget i etterkant. 

I løpet av året har det også skjedd ting på eierfronten i Lierberget. Grunneieren har nå solgt 

området på ca. 100 mål til Vang skiløperforening. Dette håper vi vil gjøre det lettere å få til de 

endringer vi ønsker i forbindelse med anlegget. I første omgang gjelder oppsetting av en liten 

heis i de minste bakkene. I skrivende stund er det ikke underskrevet noen kontrakt mellom 

Lierberget hoppsenter og Vang skiløperforening. Dette skyldes noe uenighet om ordlyd på 

kontrakt og leiesum. Det arbeides med saken og vi håper at vi raskt kan bli enige om en avtale 

som begge parter kan leve med. 

Hoppanlegget drives fortsatt på dugnad og det går stort sett greit. Vi er ikke mange som bidrar 

og belastningen kan nok til tider bli i største laget for noen. Vi håper fortsatt på en bedring på 



dugnadsfronten. Vi har i år vært noe plaget med at noen alpinister lurer seg bort i 

hoppanlegget og kjører i vårt anlegg. Dette har medført at spor i tilløp og preparering av 

unnarenn har blitt ødelagt, noe som medfører en del ekstra arbeid for oss. Det er gjort noen 

tiltak for å gjøre det vanskeligere å kjøre i anlegget, men det må nok noe mere til. Det er også 

å håpe at alpingruppa kan ta noen grep og presisere at det kan få konsekvenser for de som 

kjører i hoppanlegget uten tillatelse. 

Da det gjelder økonomi bli regnskapet for Lierberget SA ferdig noe senere på året. Det er 

kontroll på økonomien, men utgiftene har økt betraktelig de siste årene, og i år mer enn 

noensinne. Dette har sin forklaring i at det meste har blitt dyrere i år og spesielt strøm og 

drivstoff. Det er å håpe at utgiftene på sikt kan bli noe lavere enn de har vært i år. 

 

Det er lagt ut en link fra VSF nettsider til Furnes hopp sine sider hvor en kan finne 

informasjon om trening, arrangementer, åpningstider i Lierberget etc. Hans Ludvig Harkinn 

Furnes hopp tlf. 90728445 og Tormod Busterud tlf. 90223905 kan også kontaktes hvis noen 

ønsker informasjon. 

 
Tormod Busterud, styremedlem Lierberget SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sak 8, 9, 10 og 11  Regnskap og budsjett fra de ulike gruppene, se eget 

vedlegg.  
 
 
Sak 12   Medlemskontingent 
 

Kontingenten for 2024: 

Enkeltmedlemskap       kr. 500,- 

Familiemedlemskap (gjelder fram til fylte 20 år)  kr. 800,- 

Støttemedlemskap      kr. 250,- 

 

Sak 13     
a. Valg – langrenn 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i langrenns-gruppa, Vang Skiløperforening 

2023/2024: 
Styret 

Leder  Marte Nordli    Gjenvalg  97 50 25 06   

Nestleder Vegard Urset   Ny 2 år   91 52 64 90 

Sekretær Line Merete Libak  Gjenvalg 1 år  91 63 74 51   

Kasserer Marianne Tomter Nylund Gjenvalg  95 85 54 71  

  

Driftskomité 

Leder  Knut Bårdseth   Ny leder 1 år  91 39 72 49 

   Christian Dufseth  Valgt 2022  99 58 93 27      

  Håvard Dufseth   Gjenvalg  92 22 85 65 

  Per Kristian Akre  Ny, 1 år  95 98 18 05 

  Einar Børresen    Ny, 1 år  90 61 63 39 

   

Hjelpere /løypekjørere er Sven Bårdseth og Amund Wiken. 

 

Markedskomité 

Leder  Ivar Skramstad    Gjenvalg  91 12 14 08.    

       

 

Arr.komité 

Skilek  Gunhild Røssum Busterud Gjenvalg 1 år  47 84 36 66     

Skoleskistafett Karl P Ingvoldstad  Valgt 2022  98 25 92 55 

  Kristian Myhrer  Valgt 2022  

Webansvarlig Anna Bårdseng   Valgt 2022  93 68 73 43 

 

Tiltakskomité  

Leder  Mona S. Mykleset   Valgt 2022  93 45 46 98 

  Marit Follstad   Valgt 2022  98 45 80 59 



  Trine Frisli   Gjenvalg  99 52 86 11  

  Marianne Weium  Gjenvalg 1 år  41 20 32 38  

  Mangler 1 

  

 

Sportsutvalget 

Leder  Astrid Hermansen   Ny leder, 2 år  90 06 20 48 

Yngres  Anne Ingvoldstad     Ny, 2 år                          99 42 46 62  

Jr/senior Jan Ulrik Baksjøberget   Gjenvalg 1 år  99 48 67 59  

  Kjell Arne Østvold  Gjenvalg 1 år  99 01 97 87  

  Marthe K. H. Karseth  Valgt 2022  45 24 60 61 

  Kjell Gylthe Berget  Ny, 2 år  91 34 16 30 

 

Dugnadskomité  

  Sverre Bekk Kristiansen Ny 1år   94 79 79 24   

    Mangler 1   

Valgkomité 

  Stine Tollersrud  Valgt 2022  91 85 17 41 

  Marit Storvik   Ny 2 år   97 64 54 40 

 

 

For valgkomiteen  

Hans Ole Tårneby 

 

 

b. Valg – alpint 

Valgkomiteens innstilling for 2023 – 2024: 

Leder:   Per Kristian Aasterud, (gjenvalg 1.år) 

Nestleder:  Mads Bryhni, (nytt 2 år).  

Styremedlem: Jon Busterud, (ikke på valg, 1.år).  

Styremedlem: Ingrid Busterud, (gjenvalg 2 år).  

Styremedlem: Kjetil Dahl Eriksen, (gjenvalg 2 år).    

 

For valgkomiteen 2023.  

Bjørn Kjellberg  

 

c. Valg – sykkel 

Valgkomiteens innstilling for 2023/2024: 

Leder:   Kjetil Busterud  

Nestleder/kas. Ola Busterud   

 

d. Hopp (velges ikke på årsmøte i VSF) 

 

e. Hovedlaget 

Valgkomiteens innstilling for hovedlaget 2023-2024: 

Leder:   Gudbrand Skraastad   Gjenvalg, 1 år 

Nestleder:  Amund Wiken   Ikke på valg, valgt i 2022 

Kasserer:  Helge Andreas Nordli  Gjenvalg, 2 år 

Sekretær:  Anne Rustad   Ikke på valg, valgt i 2022. 

 

 

 



Valgkomite:  Amund Wiken   Valgt 2021 1 år igjen 

  Johannes Ingvoldstad  Valgt 2021, 2 år igjen 

  Charlotte Bjørnstad  Valgt 2023, 3 år 


