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Årsmelding fra hovedlaget

Sesongen 2016/17 startet med glimrende forhold på Gåsbu. Snøen kom tidlig i november og
ble liggende, med andre ord en perfekt start på sesongen på Gåsbu Langrennsenter. Grunnet
få dager med kuldegrader til å produsere snø, ble det sesongåpning i Lierberget, Hamar Alpin
Senter, først mellom jul og nyttår.
Begge anleggene har fungert på en utmerket måtte, og aktiviteten har vært stor på begge
arenaen.
Sykkelgruppa jobber på det jevne. Hedmarksvidda Rundt ble arrangert på tradisjonelt vis, i
samarbeid med Nordbygda Løten Ski. Terreng løypa på Gåsbu er under stadig utvidelse og
forbedringer.
I hopp gruppa er det to personer som bør nevnes - Tormod Busterud og Øystein Knutsen.
Disse to har også i år utført en glimrende jobb i forbindelse med hoppanlegget i Lier.
Vang Skiløperforening har ett utmerket samarbeid med vår hovedsponsor, Sparebanken
Hedmark.
Når det gjelder regnskapsføringen har vi etter hvert fått en god dialog med Azetz (tidligere
Visma). Utgiftene til føring av regnskapet i 2016 har blitt redusert med kr.110` fra kr. 271` til
kr.160`.
En stor utfordring, har vært innkreving av medlemskontingenten. VSF har inngått et
samarbeid med Rubic. De hjelper oss med å kreve inn kontingenten og tar seg av all
registrering. Vi har slitt enn god del med å «vaske» medlemslistene slik at vi får slettet alle
som ikke skal være medlemmer. Det ser endelig ut til at vi er på rett vei.
Styret har vedtatt å ut vide kafeteria/ sekretariatet med 243 m2, viser her til egen sak på
årsmøte.
Økonomi:
Vang Skiløperforening har en sunn økonomi, alle gruppene har meget god kontroll. Etter ett
økonomisk vanskelig år i alpint har styret klart å få kontroll over utgiftene og økt inntektene.
Vang Skiløperforening har i år ett overskudd på kr. 192.000.- de totale inntektene for
sesongen 2016 er på kr. 4.670.000,-

Norges Mesterskapet for jr. gikk med ett overskudd på kr. 150.000,Som skrevet i tidligere årsmeldinger er det viktig at Vang Skiløperforening til enhver tid har
en god likviditet, slik at man kan takle uforutsette hendelser/ utgifter.
Vang Skiløperforening har følgende medlemstall:
Medlemmer 0 – 20 år: 227 personer. En økning på 76
Medlemmer over 20 år: 246 personer. En økning på 20
Styremøter 2016/17:
Det har blitt avhold 4 styremøter.
Æresmedlemmer i Vang skiløperforening:
Bjørn Lindstad, Helge Lidahl, Willy Johansen. Mikkel Dobloug.
Styret i hoved laget har bestått av:
Gudbrand Skraastad, leder.
Randi Gabrielsen, nestleder.
Anne Rustad, sekretær
Helge Andreas Nordli, kasserer
For styret
Gudbrand Skraastad

Årsmelding fra langrennsgruppa
Sesongen 2016-2017

Styret:
Leder: Amund Wiken
Nestleder: Thorbjørn Ross
Leder sport: Bjørn Magne Broen
Sekretær: Anniken Baksjøberget
Leder drift: Ivar Thorsteinsen
Leder tiltak: Ingvild Lilleby
Leder marked: John Petter Lillejordet
Kasserer: Rune Korsmo

Det er avholdt 8 styremøter i sesongen 2016 - 2017. I tillegg har det blitt
avholdt møter i forbindelse med avvikling av ulike arrangementer.
Vi har arrangert Gåsburennet som en del av Tour de Hedmarken.
Stenfjellrunden nummer 40 i rekken ble også arrangert med meget god
deltakelse. Utover dette har aktiviteten vært normal med treninger og
andre tradisjonelle arrangementer.
Vi har en visjon som sier at «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». Dette ønsker vi å gjenspeile i all vår
aktivitet og for at det skal være mulig kreves det mange som bidrar og
drar i samme retning. Jeg vil takke alle trenere, utøvere, frivillige i styre,
komiteer og utvalg, foreldre og øvrige som har bidratt med en enorm
dugnadsvilje og innsats gjennom denne sesongen og ser imot neste
sesong med større ambisjoner om å nå våre ambisjoner og mål.

SPORT:
 Videre arbeid med sportsplan for å definere rammene for trening og
aktivitet i de ulike aldersgruppene
 Skileik har også i år vært et populært tilbud hvor cirka 90 barn i
alderen 5-7 år deltok.
 Vi har etablert ei miljøgruppe som et tilbud de som ønsker å trene
sammen med andre uten fokus på prestasjoner og resultater. Trond
Sømoen er trener og deltakere er alt fra tidligere aktive til foreldre i
klubben.
 Miljøsamling på Skei ble også i år gjennomført med en deltakelse på
cirka 200 utøvere og foreldre.
 En rekke løpere har representert VSF både i krets, Norgescup, og
NM i løpet av sesongen.
 Det ble gjennomført 5 klubbrenn, 2 klassisk og 3 fristil.
DRIFT:
Snøen kom tidlig i November å gjorde at alle renn og treninger
kunne gjennomføres fra dag en.
 I tillegg til ordinære treninger har følgende arrangement blitt
aviklet: Skileik, 5 klubbrenn, Gåsburennet, Ottestadrennet,
Stenfjellrunden, skoleskistafetten og klubbmesterskap for Hamar
SK.
 Arenaen har blitt stilt til disposisjon for Lunden skole og ulike
barnehager som har hatt sine skirenn/dager på Gåsbu.
 Løypekjøring på oppdrag for Vang allmenning og Hedmarken
turistløyper som har gitt klubben ekstra inntekter. Takk til alle som
har bidratt med løypekjøring.
 Utleie av arena til Hamar skiklubb har også gitt inntekter til klubben.

TILTAK:
Tiltakskomiteen har også denne sesongen vært velorganisert og
fungert bra og utført alle oppgaver på en glimrende måte.
 Tiltak har gjennomført servering og rydding i forbindelse med alle
arrangement på Gåsbu gjennom hele sesongen.
 Kveldsmat på tirsdager et veldig populært tiltak.
 Sesongen avsluttes med premieutdeling på Høyvang 04.04.17

MARKED:
 Sponsorinntektene er preget av gode, langsiktige avtaler. Et par
avtaler har blitt sagt opp og noen har kommet til.
 En velfungerende markedsplan og sponsorprogram har bedret VSF’s
omdømme i ”skimarkedet” og bidratt til å forsvare vår posisjon som
den største og ledende skiklubben i Hedmark, samt økt vår
markedsverdi mot næringslivet lokalt og nasjonalt.
 Programhefte 8. årgang er blitt produsert. For å informere våre
medlemmer og markedsføre VSF på en profesjonell måte.
Programheftet har blitt trykket i ca. 1.500 eksemplarer.
 Vi har samarbeidsavtaler til en verdi av kr. 393.000 + mva. Dette er
en nedgang med kr. 42.000,- fra forrige sesong, cirka 10%. I
tillegg har vi ikke fakturabaserte tjenester for ca. kr. 150.000,-. Av
dette så er annonseavtale med Hamar Arbeiderblad og EXACT
verdsatt til ca. kr. 100.000,-. I tillegg mottar vi bidrag fra Sport 1 i
form av en paybackavtale på 5% av alt som handles av våre
medlemmer.
ØKONOMI:
Omsetning
Betydelig større enn budsjettert for 2016 (ca kr 1,1 mill, herav kr 400`
økte sponsorinnteker)
Varekostnader
I samsvar med omsetningen (ca kr 1,25 mill, herav ca kr 1,2 mill tilhører
kostnader arrangement)

Kostnader
Driftskostnader generelt i samsvar med budsjett og ca kr 125` mindre
enn 2015
Regnskapskostnader ned kr 70` sammenlignet med 2015
Reklamekostnader ned kr 100` sammenlignet med 2015
Resultat
Driftsresultat kr 59` som er kr 85` mindre enn 2015, skyldes i hovedsak
kostnads størrelse årlige og andre arrangement.
Årsresultat kr 56` noe det bør være mulig å forbedre for 2017 i hht
budsjett og fortsatt stor interesse for tilgang på sponsor midler i lokalt
næringsliv.
Annet
Det skal iverksettes rutiner for attestasjon/godkjenning av inngående
fakturaer og utbetalinger i hht reviderte og godkjente fullmakter.
Dette blir mer nøyaktig og oversiktlig. Ref kjøregodtgjørelse vedlagt og
kopi av gjeldende kontrakter til innleid mannskap/trenere o.l.
Utbetalinger blir satt til en fast dato i samråd med sportslig ledelse en
gang pr år/halvår.
Gjennomgang av utestående fordringer fra 2 år tilbake i tid som må
termineres og ytterligere kontroll på fakturering/purre prosess.
Ønsker å takke Ingvild Lilleby, Jon Petter Lillejordet, Bjørn Magne Broen
og alle andre som har bidratt i ulike komiteer for innsatsen dere har gjort i
VSF.

Takk for en sesong «helt innafor»!
Vang 25.03.17
Amund Wiken
Leder VSF langrenn.

RAPPORT FRA STYRET I ALPIN
OPPSUMMERING AV SESONGEN 2016
Det har vært en god sesong med oppstart av snøkanoner før jul. Slik at åpning av bakken ble
2 januar. Dermed kom vi fort i gang med skitrening, salg av heiskort og skikurs. 82 stk
skiglade unger på skikurset og ca 100 stk på SFO skiskolen er vi utrolig godt fornøyd med og
er vår beste reklame, rekruttering og inntektskilde.
Salg av heiskort i år er på kr 177.060 + 157.650,- på skikurs /SFO. Inntekter fra sponsorer
har gått ned, og er 16.000,- i år. Dette må vi jobbe med for å få økt.
Rekrutteringen i alpingruppa har vært god denne sesongen også. Det har vært en stor
gruppe med aktive utøvere på treninger gjennom hele sesongen med alpintreninger tre
dager i uken gjennom vintersesongen. Sort gruppe har gjennomført barmarkstrening fra
sesongslutt til sesongstart og for de andre gruppene har det vært gjennomført
barmarkstrening fra høsten og frem til desember. Helårstreningen øker den sosiale gleden
for utøvere og trenere og gjør at samholdet blant løperne blir styrket.
Samarbeid mellom klubbene har blitt enda bedre og Brumunddal og Nordbygda/Løten trener
fast i Lierberget.
Alt i alt er vi på rett vei og er den største alpinklubben i Hedmark skikrets.
Alt i alt en veldig god sesong med lite problemer og utfordringer, og med bra salg av
heiskort/kiosksalg
Mål for 2017:
Fokus på:
*Øke inntektene
*Kostnadskontroll- føring av regnskap opp mot budsjett
*Rekruttering – spesielt for å beholde utøvere i ungdomstrinnet, samt få jenter til sporten.
*Samt involvere ungdommen til arbeidsoppgaver i klubben.
*Bli flinkere på å involvere foreldre i dugnadssammenheng, med mer dedikerte
arbeidsoppgaver.
*Utvikle anlegget for snøproduksjon i Lierberget. Økt kapasitet, for raskere åpning av bakken.
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 7 styremøter i 2016.
På vegne av styre i alpin – Erik Mølstad

UNDERRAPPORTER
DRIFT
Driftsgruppa har i sesongen 2016 bestått av 8 personer.
Driftsansvarlig – Sondre Eggen
Tråkkemaskin
Ingen stor påkostninger i 2016
Service gjennomført og skifte av noe slitasjedeler.
Maskinen har ellers fungert meget bra.
Utleid til hopp gruppa – kr. 50000,-/ år.
Scooteren – utført service før sesongen (Sondre Eggen – driftssjef)
1 velt i løpet av sesongen – påførte noen reparasjoner - utbedret
Ellers fungert bra.
Tilstand – Bør skiftes ut.
Rihno har fungert meget bra (Sondre Eggen – driftssjef).
Utført stor service før sesong.
Anbefaler ikke skifte av denne på minst en sesong til.
Strøm Montert ny lysmast i bunnen av bakken ved heisen.
Snøproduksjon
Snø produksjonen fungerte bra.
Anlegget bør utvides, slik at kapasiteten økes, for å redusere antall dager med
snørpoduksjon. Viktig for å sikre så tidlig åpning av Lierberget, både for alpin og hopp.
Heisen Bytte av an del heiskroker ble utført før åpning – utført av driftsgruppa
Heisen ble godkjent av taubane og tivolitilsynet i feb.
Bygninger
Verksted er fortsatt i meget dårlig forfatning – nytt verkstedbygg under planlegging, men
utsatt i tid.
Alt i alt så har sesongen 2016 fungert meget bra for driftsgruppa.
SONDRE EGGEN

ØKONOMI
I sesongen 2016, så har fokuset vært å spare penger. Fra et underskudd i 2015 sesongen
har vi et fått til et årsresultat for 2016 på kr 142.571,Det har ikke vært gjort store innvesteringer eller store reparasjoner på noe.
Vedlikehold av det som må gjøres, er det som vi har brukt penger på. Vi har hatt fokuset på å
tenke fremover og skap god kontroll og styring av økonomien.

SPORTSLIG
BARMARK:Gjennom hele våren og sommeren så har alpinistene i VSF hatt tilbudet om å
være med på treningene til VSF Sykkel ungdom.
Sort gruppe har hatt trening hele året.De andre gruppene startet opp ved skolestart i august.

SKI:Sommeren 16, treningstur tur til Juvass i samarbeid med Hedmark skikrets og deltakere
i fra flere klubber. Meget god samling. Høst 16 treningsleir i høstferien på Geilo sammen
med Hedmark Skikrets. Her samarbeider vi om trenere og samlingen er åpen for alle nivåer.
Meget gode forhold og dette fortsetter vi med i årene som kommer.
I Lierberget har det foregått trening for spesialalpint hver mandag og onsdag samt torsdager.
Det har deltatt ca 50-60 løpere på disse treningene.
SKIKURS:Skikurs alpin ble gjennomført 9-10.1. 67 stk gjennomførte kurset. Et meget
vellykket kurs. Meget god hjelp av instruktører som besto av dagens treningsapperat samt
tidligere løpere, foreldre og de eldste løperne våre.
Skikurs Snowboard ble med 11 deltakere. Ledet av Jonathan Paddon og Hedmarkstoppen
Folkehøgskole.
SKISKOLE:Mandag, tirsdag og onsdag i vinterferien arrangerte vi Skiskole fra kl 0730 til Kl
1630. Vi serverte frokost, lunsj og mellommåltider. Dette er et viktig rekruteringsområde for
vår klubb. 88 stk gjennomførte dette.
TRENERE:
Sort har bestått av ca 15 løpere. Med Ninni Birkedal og Kristian Lothe Ødegård som trenere.
Rød har bestått av ca 30 løpere. Med Bjørn Kjellberg, Mads brynhi og Rolv som trenere.
Blå har bestått av ca 25 løpere, PK Aasterud
Konklusjon
VSF Alpin er på rett vei, vi har økende antall utøvere som den eneste klubben i Hedmark
Skikrets. Håper også at vi får en enda bedre vinter slik at utøverene våre får et større
treningsrunnlag til neste år.
JON BUSTERUD

KAFEDRIFT-DUGNAD
Avtalen med Gilberg AS er videreført også denne sesongen. I tillegg har vi handlet
en del vare på regning hos Kiwi.
Kafeen har ikke hatt noen investeringer av utstyr men stekeovnen fusker og en ny
ønskes. I tillegg ønskes ny fryser.
Dugnad
Dugnadslistene i heis og kafe har fungert ganske bra men vi har hatt noe mindre salg
av årskort i år og dermed færre dugnadsvakter tilgjengelig. Vaktlistene har blitt fylt ut
etter hvert som de enkelte har kjøpt kort. Som i tidligere har to familier delt en uke
med heis/ kafevakter. I tillegg har hver familie fått en tilleggsvakt på slutten av
sesongen. Vi har fortsatt mange utøvere på treningsgruppene har gjort tilgangen på
dugnadsvakter bra tidlig i sesongen. På grunn av mange faste vakter har det ikke blitt
avholdt sikkerhetskurs i år.
Utstedelse av årskort og betaling av disse har fungert bra og vi har full oversikt over
aktive medlemmer, samt årskortinnehavere. Det er ført en god oversikt over hvem
som har betalt medlemskap og årskort slik at ikke heiskort har blitt levert ut før dette
er betalt (med unntak av første periode da kortterminalen ikke fungerte).

Alle bytter av vakter har de enkelte ordnet selv. Det har blitt sendt ut varsel om vakt
pr e-post hver helg slik at de enkelte vakter har blitt påminnet vakt samt fått
anledning til å sette seg inn i rutinene for kafeen.
Tråkkeansvarlig har selv ordnet lister for fordeling av tråkkevakter. Vi har ikke hatt
skipatrulje i bakken i år men vi har oppfordret alle medlemmer til å være patrulje når
de er i bakken. Det har vært noen mindre skader i bakken og rutinene har fungert
bra. På treningsdager og renn har det selvsagt vært egne folk i bakken som har
ivaretatt denne funksjonen. Vi har hatt en større skade der ambulanse involvert.
Denne er rapportert.
Foresatte har vært flinke til å levere kaker, kringler etc. for salg på
arrangementsdager. Dette har vært veldig populært og gitt litt variasjon i kafeutvalget.
Kveldsmaten er ikke videreført etter en meningsmåling blant foresatte og utøvere.
Det har vært veldig arbeidsbesparende for kafeasnvarlig.
Målsetninger for neste sesong:
Flere foreldre som er deltakende i oppgaver på treningsdager.
Egne diskokvelder der ungdomsskoleelever blir spesifikt invitert for å gjøre disse
bedre kjent med bakken.
Flere medlemmer blir innlemmet i dugnadsgrupper. Lister er laget og skal sendes ut
snart.
MARI FÆREVAAG

Styret 2016 har bestått av:
Leder: Erik Mølstad ()
Nestleder: Mari Færevaag (1 år igjen)
Økonomi: Beathe Bryhni/Ann Iren Grønlien (Skifte i august)
Sportslig leder: Jon Busterud (1 år igjen)
Drift: Sondre Eggen (1 år igjen)
Styremedlem: Kjetil Dobloug 2 år (ny) -valg

Hamar, 27.03.16
Erik Mølstad
Leder

ÅRSMELDING FOR VANG SKILØPERFORENING –
SYKKELGRUPPEN 2016.
STYRET 2016:
Styret i sykkelgruppen har bestått av:
Leder:
Nestl./Kas.:
Styremedl./Web.:
Styremedlem/Ungdomsgruppen:

Kjetil Busterud
Ola Busterud
Thor Kristian Halseth
Jon Busterud

Styret har hatt 3 møter i løpet av perioden.

TILBAKEBLIKK PÅ SESONGEN/AKTUELLE SAKER I
SYKKELGRUPPEN:
MEDLEMMER/MÅLSETNING MED SYKKELGRUPPEN:
Medlemsmassen er stabil. Det dukker stadig opp noen nye som ikke har tilknytning til
klubben fra før.
Målsetningen for sykkelgruppe er:
Samle flest mulig «birkebeiner syklister» for å skape et trivelig og sosialt
sykkelmiljø i og rundt klubben.
Utvikle ungdomsgruppen ytterligere, slik at enda flere barn og unge deltar på felles
treninger og ritt.
Landeveisgruppen er som tidligere, en del terrengsyklister bruker sin landeveissykkel
litt fra våren/forsommeren, før de går helt over på terrengsykkelen.
TRENING:
Terrenggruppa har hatt 2 faste ute treninger i uka, mens de som også satser på
landevei har vært på veien 4 ganger i uken.
De «aktive» jentene har hatt lite organisert trening i 2016.
Oppmøtet på gutta har vært svært bra og på enkelte langturer har vi vært opptil 30
stykker.
Ungdomsgruppa skulle startet opp felles treninger på Gåsbu en fast dag i uken. Dette
ble imidlertid ikke noe av da eksisterende trener trakk seg grunnet annet opplegg rund
syklistene.

SPORTSLIGE RESULTATER:
Sykkelgruppen har ingen ”aktive syklister”, men flertallet i gruppen er med på
Birkebeinerrittet som er sesongens store mål. Gruppen hentet hjem ca 20 merker i
rittet, noe som må betegnes som bra fordi nivået i klassene har begynt å bli meget
høyt.
Landeveisgjengen var noe roligere i 2016, men 5 av gruppens medlemmer syklet
Lillehammer – Oslo med et OK resultat.
De har hatt 2 faste treninger i uken frem til Lillehammer – Oslo.
Johannes Wiken og Sigurd Rustad har representert VSF i NC og NM. I NM var også
Roy Atle R. Hansen med.

ARRANGEMENT:
Sykkelgruppen har arrangert HedmarksVidda Rundt sammen med Nordbygda/Løten
Ski/Sykkel. Dette var et seedingsritt til Birkebeinerrittet og fikk en deltagelse på drøyt
200, en nedgang far 2015. Det nå er hard konkurranse om syklistene, med fine
terrengritt hver helg, og vi så at flere ritt ble avlyst/ikke arrangert etter ferien.
Dette har nok også en sammenheng med at sykkel er på nedgang generelt sett.
Nytt ritt lørdag 24. juni 2017.
Sykkelgruppa arrangere et oppvisningsritt på CC Stadion for barn/ungdom i mai 2016.
Sykkelgruppa arrangerte et ritt i Mjøsa Terrengsykkelcup i Rundbane på Gåsbu.
Bra deltagelse av barn og ungdom fra region innlandet.
Samarbeidsprosjekt Rundbane Cup i Mjøsområdet sammen med klubbene Ottestad,
Lillehammer, Raufoss-Gjøvik og Brumunddal fortsetter. Her er foreningen Mjøsa
Terrengsykkelcup stiftet med like eierandeler på hver klubb. Til sammen arrangerer
det 5 ritt i cupen. Økonomisk gikk denne cupen ut i et lite pluss.
ANLEGG:
Rundbaneløypene ble i 2016 noe utbedret ytterligere i forbindelse med trening og
rundbanecupen. Det er nå flere fine rundløyper på Gåsbu med forskjellig lengde og
vanskelighetsgrad. De er i utgangspunktet lagt i og omkring dagens skiløyper.
GENERELT:
Det ble arrangert en sosial tur til Strømstad hvor 11 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.
Videre håper vi at enda flere av våre medlemmer greier merke i Birkebeinerrittet da
dette er et mål for mange.
Fortsette å utvikle Hedmarksvidda rundt til å bli et stort og attraktivt arrangement
sammen med Nordbygda Ski/Sykkel som ryttere vil delta på. Det vurderes i øyeblikket
på noen endringer av dagens trase` for å tilpasse seg en trend om noe mere terreng.
Få i gang igjen ungdomsgruppa videre til å bli mere stabil på både utøver og
trenersiden. Til dette trengs det nok nye folk som brenner for å få dette til.
Være en aktiv «deltager» vedr. Mjøsa Terrengsykkelcup slik at cupen kan utvikle seg
til å bli et rekrutteringstiltak for barn og ungdom som vil prøve seg som syklister i
fremtiden.

REGNSKAP 2016:

Sykkelgruppen har god økonomi.
For detaljer viser vi til revidert regnskap.

BUDSJETT 2017 og 2018
Budsjett ligger vedlagt årsmeldingen.

Vang, 17. mars 2017
Styret i sykkelgruppen
_____________________
Kjetil Busterud/leder

Ola Busterud

Thor Kristian Halseth

Jon Busterud

Årsrapport Lierberget hoppsenter SA, hopp og
kombinert Vang skiløperforening sesongen
2016/17.
Lierberget hoppsenter SA
Nok en sesong i Lierberget hoppsenter er snart tilbakelagt. I år som tidligere år har sesongen
blitt kort grunnet en kort og varm vinter. Forholdene har vært gode så langt i år, men det
gjenstår et renn, Vårspretten som arrangeres lørdag 18. mars. Her blir det noen utfordringer i
forhold til snøsmelting, men det ser ut til at rennet går som planlagt.
I fjorårets årsmelding ble det skrevet at anlegget ble ansett som sikkert med tanke på ras og
vannskader. I ettertid så viste det seg at ingenting er sikkert i Lierberget. I K-70 sprakk
sikkerhetsnettet grunnet hardt press av jord og stein. Dette medførte store skader i bunn av
bakken slik at vi har måttet utbedre skader på grunn av ras nok en gang. Det måtte fjernes en
del av plasten som ble lagt i fjor samt byges nytt vant og sikre skråningen på nytt. Det er nå
bygget en steinmur i bunn av bakken samt at vantet er forsterket med flere betongblokker på 2
tonn. Det har også vært noe utglidning av masse i K-15. Denne skråningen er også er utbedret
og forsterket med et solid steinlag. Grunnet disse skadene har vi denne høsten stort sett måtte
utbedre skader og gjøre tidligere arbeid på nytt. Noe nytt er imidlertid gjort med blant annet
ny trapp opp fra dommertårnet. Utvidelse av snøanlegg ved å trekke og grave ned nye rør på
sletta, langs K-70 /40 og over til K-25/15. Resterende arbeid her vil sluttføres i sommer. Det
er også laget »spor» i heistraseen slik at den kan brukes til sommerhopping. Vanningsanlegg
for sommerhopping ble påbegynt i høst og sluttføres så raskt som mulig etter vintersesongen.
Det er fortsatt en del oppgaver og utbedringer som gjenstår som oppussing av dommertårn,
bygge flere trapper, lage trenertribuner, heis i de minste bakkene etc. Disse håper vi å få
unnagjort i løpet av sommeren og høsten. Vi vil også i løpet av høsten 2017 få revet de gamle
Øståsbakkene.

Foreløpig status i de forskjellige bakker
K-7: Bakken er klar til helårsbruk med unntak av spor i tilløpet, ferdigstilling av
vanningsanlegg og det må legges gress på sletta.
K-15: Bakken er klar til helårsbruk med unntak av ferdigstillelse av vanningsanlegg og
gresslegging av sletta.
K-25: Bakken er klar til helårsbruk med unntak av ferdigstillelse av slette og vanningsanlegg.
K-40: Bakken er klar til helårsbruk med unntak av ferdigstillelse av slette og vanningsanlegg.
K-70: Her må det legges plast fra overgangen og ut på nytt. Bakken er ellers ferdig som
helårsbakke med unntak av ferdigstillelse slette og vanningsanlegg.
Alle bakkene har fungert tilfredsstillende i vinter. Aktiviteten har også vært rimelig bra med
tanke på at vi har hatt nok en snøfattig vinter. Vi har også hatt godt besøk fra andre fylker enn
vårt eget.

Arrangementer/treninger
Det har i år vært flere arrangementer i anlegget. Oddvarrennet i januar, NM for damer liten
bakke i hopp og kombinert i februar (langrennet ble arrangert i Nybygda) og Vårspretten som

arrangeres 18. mars. Det har også blitt arrangert en del karusellrenn i alle bakkene. Som
vanlig er arrangementene et samarbeid mellom Furnes skiløperforening, Nordbygda/Løten ski
og Vang skiløperforening. Furnes skiløperforening har i hovedsak stått som ansvarlig
arrangør av rennene, og vi har fått gode tilbakemeldinger på arrangementene.
Det har som tidligere år vært et bredt samarbeid om treninger sommer, høst og vinter. Det har
vært klubbtreninger for de minste og et utvidet samarbeid i Hedmarkhopp hvor det har deltatt
utøvere fra hele Sør-Hedmark. I Lierberget har det vært faste treningsdager med mandager og
torsdager for de minste og tirsdager og torsdager for de eldste.
Vi har i år som tidligere også hatt en hoppskileikkveld på Gåsbu. Det ser ut til at den yngre
garde synes denne kvelden er morsom. Dette har ikke hatt den helt store effekten på
rekruteringen, selv om vi har hatt noen besøk. Det er riktignok noen få yngre hoppere fra
Vang, men fra 12 år og oppover er det tynt. Vi har heller ingen utøvere i junior eller
seniorklassen i VSF etter at Henrik Busterud valgte å slutte med kombinert etter forrige
sesong.
Hedmarkhopp hopp og kombinert favner utøvere fra hele fylket. Disse har deltatt på Solan
Gundersens vinterleker, hovedlandsrenn, junior-NM og senior-NM. Resultatene viser at det
står ganske bra til på hopp og kombinertfronten. Det har blitt topplasseringer i flere av disse
arrangementene og bredden er også ganske god både på gutte- og jentesiden. Det var blant
annet 25 hoppere på NM for damer i Lierberget, og 8 av disse deltok i kombinert. Uansett må
det satses på rekrutering spesielt i de yngste aldersgruppene for at vi skal få flere løpere fra
klubben og Hedmark til å prøve seg i hopp og kombinert.

Økonomi
Lierberget Hoppsenter SA har fortsatt et driftsbudsjett og et byggebudsjett. Byggebudsjettet er
det god kontroll på og vi har forholdvis bra med midler til gjenstående arbeider i Lierberget.
Da det gjelder driftsbudsjettet er det litt trangere og det går i dag med et lite minus.
Årsmøte for Lierberget Hoppsenter SA er foreløpig ikke fastsatt, men vil bli avholdt i løpet av
mai mnd. Her vil det da bli lagt frem et fullstendig budsjett som vil vise hvordan det ser ut
økonomisk. I forkant av dette vil vi ha et forberedende møte med tanke på gjenstående
oppgaver og gjøremål i Lierberget.

Samarbeid med Alpingruppa
Samarbeidet med alpingruppa fungerer fortsatt bra. Dette gjelder alt fra snølegging til
preparering av bakker. Vi har i år hatt lite hjelp til preparering av bakkene da vi har egen
kjører som tar det meste. Felles for begge grupper er nok av vi gjerne skulle hatt en lenger
vintersesong. Slik som vintrene har vært de siste årene blir det korte sesonger og dette går
også ut over det økonomiske. I skrivende stund jobbes det med å få til en avtale mellom hopp
og alpin vedrørende økonomisk kompensasjon i forbindelse med sommerhopping og også
med tanke på neste vinter. Denne er ikke ferdig ennå, men bør være i havn i god tid før
sommerhoppingen begynner.

Tormod Busterud
Medlem hovedlaget hopp og kombinert, styremedlem Lierberget Hoppsenter SA

Sak 12 Medlemskontingent
Fra og med sesongen 2017/2018 innføres det familiemedlemskap i Vang Skiløperforening.
Forslag til vedtak:
Enkeltmedlemskap
kr. 400,Familiemedlemskap (gjelder fram til fylte 21 år) kr. 750,-

Sak 13 Nytt tilbygg på Gåsbu
Vang Skiløperforening har ett kafeteria/sekretariat bygg på Gåsbu Langrennsenter på 198 m2.
Etter som aktiviteten på langrennsenteret har økt mye i de siste årene så er det fra vårt
synspunktbehov for utvidelse.
En av årsakene til at kafe/sekretariatet er blitt for lite, er at VSF samarbeider med Hamar
Skiklubb og Ottestad IL om å arrangere felles klubbrenn (6stk), og at Hamar Skiklubb har alle
sine skitreninger på Gåsbu.
Vang Skiløperforening står som arrangør av NM del 1 i 2018, og iden forbindelse har vi stort
behov for ekstra mye fasiliteter. Når vi nå for dette nye bygget så kan dette brukes til
pressesenter i 2018, på den måten slipper vi å leie telt til dette formålet, og vi stiller bedre
rustet til fremtidige arrangement. Det gamle bygget er universell til rettelagt, og vil bli bygget
sammen med den nye delen

Budsjett og Finansieringsplan.
Budsjett:
10 stk moduler
Takstoler
Takplater/ takrenner
Undertak
Grunnarbeider
Montering av modulene
Sum kostnader

Kr. 225.000,Kr. 80.000,Kr. 80.000.Kr. 20.000,Kr. 120.000,Kr. 75.000,Kr. 600.000,-

Finansiering:
Vang Skiløperforening skal i første omgang finansiere tilbygget med egne midler.
Vi kommer til å søke om fylkeskommunale midler kr. 200.000,Videre søker vi Hamar kommune og Sparebanken Hedmark om bidrag.
Da blir den sikre finansieringsplanen slik:
Fylkeskommunale midler
Egen finansiering

Kr. 200.000,Kr. 400.000,-

Valgkomiteens innstilling til styret i langrenns gruppa
2017/2018:

Styret:
Leder: Amund Wiken, gjenvalgt 2017, 1 år
Nestleder: Torbjørn Ross, valgt 2016
Sekretær: Anniken Baksjøberget, valgt 2015, 1 år
Kasserer: Rune Korsmo, valgt 2016

91778565
96626611
99254809
93898801

Driftskomiteen:
Leder: Ivar Thorsteinsen, valgt 2016
97190334
Knut Bårdseth, gjenvalgt 2016
91397249
Ivar Lindberget, gjenvalgt 2017
95294958
Jan Tore Hermansen, gjenvalgt 2017
90062048
Trond Løvbak, gjenvalgt 2017
91785817
Stian Dørum, valgt 2017
95744 897
Hjelpere/løypekjørere her er Sven Bårdseth, Olav Stensby og
Jørgen Nordby (95982845)

Marked:
Leder: ?????
Knut Martinsen, valgt 2017
Roger Løberg, valgt 2016

Arr.komite:
Marte E. Nordli,
(klubbrenn og premier) valgt 2016
Espen Røe (skileik), valgt 2017
Gjermund Blom-Hagen
(skoleskistafett), valgt 2017
Kjetil Alm Kristiansen, valgt 2016
(web.ansv.)

97715385
46806809

97502506
97143404
98259255
91335494

Tiltakskomite:
Leder: Tone Bleken Ruud
Trine og Arild Bratheim, gjenvalgt 2017
Rannveig Helgesen, gjenvalgt 2017
Bente Anita Brustad, valgt 2016
Monde Lisulo, valgt 2016
Sandra Krogh, valgt 2016
Torill Haugen Finstad, valgt 2017

95981463
45612515
99102209
95725416
90531137
93254850
91196948

Sportsutvalget:
Leder: Jan Ulrik Baksjøberget , valgt 2017
Kjell Arne Østvold, gjenvalgt 2017
Sigbjørn Myklebust, gjenvalgt 2017
Marthe Hafsal Karset, gjenvalgt 2016
Astrid Hermansen, gjenvalgt 2017

99486759
99019787
95793944
45246061
90062048

Valgkomité:
Leder: Sverrir Lange, valgt 2016
Mona Mykleset, valgt 2016
Jannicke Bekkevold, valgt 2017

93898338
93454698
92290028

Vang, 27.03.2017
Anne Rustad
Leder Valgkomiteen, langrenn

Valgkomiteens innstilling til styre i Vang skiløperforening – Alpingruppa
Årets valgkomité er: Bjørn Kjellberg (ikke i styret)

Innstilling til styre i VSF Alpin fra og med sesongen 2016/17
Leder: Erik Mølstad 1 år - valg
Nestleder: Mari Færevaag 1 år -valg
Økonomi. Ann Iren Grønlien 1 år
Sportslig leder: Jon Busterud 2 år
Drift: Sondre Eggen 2 år
Styremedlem: Kjetil Dobloug 1 år
Styremedlem: Beathe Bryhni 1 år

