
 

 

Årsmelding for Vestringen IL 2019-20 
Styret har bestått av: 

Johannes Nygaard (leder) 
Ove Midtenget (nestleder) 
Kristian Nergården (kasserer) 
Hilde Ingeborg Øvstehage (sekretær) 
Simen Kleiven (ungdomsrepresentant) 
Trine Eritsvær (leder økonomigruppa) 
Pål Aril Olsen (leder sportsutvalget) 
Olav Terje Kleiven (leder løypekomiteen) 
Jan Finsrudlien (leder huskomiteen) 
Edel Klaape-Aasdal (Vara) 
 

Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 40 saker. Saker som har blitt behandlet har 
stort sett vært planlegging av arrangementer, orientering fra utvalgene og drift av 
idrettslaget. Også nye led lys i lysløypa i Forset og søknader på midler har tatt tid og 
fokus. Styret kommuniserer med hverandre gjennom e-post og messenger-gruppe på 
facebook, noe som fungerer bra. Det ble en litt annerledes avslutning på sesongen i år 
pga koronautbrudd. Dette førte til at vi har måtte avlyse Vestfjelløpet, de siste 
lysløyperennene og treningene. Samt at årsmøte og sesongavslutningen har blitt fløtt på.  
 

Medlemsutvikling 

Ved utgangen av 2019 har Vestringen IL 157 medlemmer. Det er en nedgang på 5 
medlemmer siden 2018.  
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Informasjonsider 

Vi bruker hjemmesiden www.vestringen.com og facebook til å informere om aktiviteter 
og andre relevante ting. Vi kommer til å fortsette bruken av både hjemmeside og 
facebook i tiden fremover. 
 

 

 

Pågående prosesser 

1. Lys i lysløypa i Forset: For lysløypa har vi nå skiftet ledning, stolper og satt opp 
led-pærer i treer traseen. Vi har sent inn søknader for å kunne fortsette denne 
prosessen videre i både 1-er og 5-er traseen. 

2. Tidtaker- og påmeldingsbu i Forset: Det er kjøpt inn to brakker som er tenkt å 
settes opp på stadion i sommer i Forset. Dette er det også søkt midler til i de 
samme søknadene. 

3. Skeikampen skiarena er fortsatt under utbygging. Vestringen IL er medeier av 
arenaen og har Nils K. Svendsen som representant i styret, med Olav Terje 
kleiven som vara. Det er en egen facebookside til Skeikampen skiarena som er 
verdt å følge for oppdatert informasjon og bilder/video. 

4. Samarbeid mellom skilagene i kommunen. Samarbeidet fortsetter i 2020/2021 
sesongen og det vil bli sett på flere sammarbeidsområder. 
 

Årsrapport fra sportsutvalget 

Sportsutvalget har bestått av Karsten Vedel Johansen og Audun Torbjørnsen 
(trenere ungdomsgruppa) og Pål Aril Olsen (Leder). 

Treninger 

Trening har blitt gjennomført hver tirsdag sammen med Follebu Skiklubb og Gausdal 
Skilag. Treningene har vært på Linflåa, Follebu skole, Lysløypa i Forset, Rudsbygd, 
Skeikampen og Gausdal Ungdomsskole. 

I tillegg var det fra oppstart rulleskitreninger på torsdager fram til snøen kom. Det 
har også vært torsdagstreninger både på rulleski og ski ved behov. 

Positivt med sammenslåing av treninger med mye unger og ungdom i alle aldere. 

 



 

 

 

Telenorkarusell 

Fire tirsdager byttet vi ut skileik med Telenorkarusell. Sammen med Follebu og 
Gausdal Skilag. 

Alle fikk deltakerpremie på første rennet de var med på og vi hadde diplomutdeling 
med boller og saft på siste. 

Samlinger 

Vi har gjennomført 2 samlinger denne sesongen. Miljøsamling i høst med overnatting 
for ungdomsgruppa og klubbmesterskapet. Sesongavslutning kommer, her og 
planlegges det for overnatting for ungdomsgruppa.  

Lysløyperenn 2019/2020 

Det har vært arrangert 10 lysløyperenn i vinter med mye lavere deltagelse enn året 
før. Rennene har vært fordelt med 5 i Svatsum og 5 i Forset. 6 av rennene gikk i 
klassisk stil og 4 i friteknikk. Totalt har det vært 56 forskjellige deltakere i år. Pål Aril 
Olsen har gjort en god jobb med organiseringen av rennene. 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskap ble arrangert den 7. mars på Astridbekken med 30 deltakere. Det 
er 3 færre enn året før, men 1 mer enn det var året før der igjen. 

Astridbekkrennet 

Astridbekkrennet ble arrangert den 4. januar med 233 startende. Året før var det 
156 startende. En økning på 77 deltakere. Det at vi la det på lørdag rett over nyttår 
gjorde at vi antakelig fikk med noen deltakere som deltok som ikke hadde reist hjem 
etter juleferien og at NTG brukte det som testløp helga før et norgescup renn.  

Vestfjelløpet 

Vestfjelløpet skulle vært arrangert Skjærtorsdag den 9. april men ble avlyst pga 
korona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport fra økonomigruppa 2019/20  

Økonomigruppa har i år bestått av Unni Torgersen, Jorunn Kraabøl, Annette B. Steinslien 
og Trine Eritsvær. 
 

Våre sponsorer for Vestringen IL denne sesongen er: 

– Sparebank 1 (2019 – 2021)   

– Eidisva (2018 – 2020) 

– Coop Prix (2019/20) 

– Gausdal elektro (2019 – 2022) 

– Løype Anlegg AS (2019/20) 

– Skriverform AS (2018 – 2021) 

– AGN rør AS (2018 – 2023) 

– Sport 1 Gausdal (avtale ikke sign pr dd) 

– Gausdal Bilselskap (2018 – 2020) 

 

Sponsorinntekter denne sesongen er kr 63 000,- Vi takker våre sponsorer for god hjelp. 

 

Sesongens lotteri som skulle vært gjennomført f.o.m 12.mars t.o.m 14.mars 2020 ble utsatt 

pga Korana virus og smitteberedskap. 

(Til info så ble Lotteriet flyttet fra juletider til mars på grunn av utfordrende å finne ut hvem 

som var aktive deltagere fra Vestringen før Lysløyperennene var kommet godt i gang. Dette 

grunnet i felles trening på tirsdager med de andre to skilagene i Gausdal.) 

 

Ingen dugnadsinntekter denne sesongen. 

 

Det er søkt midler til prosjekt Lysløypeanlegg Forset fra flg. fond/stiftelser: 

• Gausdal kommune (har fått kr 50 000,-) 

• Spillemidler 

• Lions Gausdal (har fått kr 30 000,-) 

• Sparebankstiftelsen DNB 

• Olav Thon stiftelsen 

• GD fondet 

• Sparebank 1 Gudbrandsdal gave og prosjekt 

• Johaug – fondet 

 

Prosjektbeskrivelsen, som danner grunnlaget for søknadene, kan få leses om dere tar kontakt 

med styreleder Johannes Nygaard eller prosjektleder Kristian Nergaarden. 

 

Kjøpte inn premier fra Trofe til  Astridbekkrennet 2020. Kjøpte minst mulig premier til 

klubbmesterskapet den 07.03.2020.  Brukte av det vi hadde, så det ble litt forskjellig på 

premiebordet i år.   

Vestringen IL ser seg nødvendig å avlyse Vestfjelløpet i år pga Korona viruset. Ingen 

gjennomgang av premiene til dette rennet i år. Avventer planlegging av premier til 

sesongavslutningen for å se om dette skal arrangeres. 



 

 

 

Håper at flere har fått gått mange fine skiturer denne sesongen, og at vi fortsatt kan få boltre 

oss på et vis i snøen, eks enten på truger eller ski, i disse Korona tider. 

 

Økonomigruppa 

v/Trine Eritsvær 

 

Årsrapport fra løypekomiteen 

Løypekomiteen har bestått av Olav Terje Kleiven, Jon Bratland, Jan Ingar Hagen, Morten 
Jonassen og Inge Øvstehage. 

I lysløypa i Forset har grunneier hatt ei større skogsdrift og vi har tatt i bruk nye stolper 
med moderne ledninger og lamper. Resultatet av skogsdrift og nytt lys ble godt for 
skiløpere og vil bidra til å senke driftsutgiftene.  Det er behov for å fortsette fornyelsen 
av lysanlegget både i Forset og Svatsum. 

Det er kjørt krattknuser i lysløypa i Forset og ryddet akutt både småbusker og større 
trær. 

Ett medlem av komiteen har gått kurs for stildommere i hopp og har allerede dømt i 
Engesvea og Kremmerlibakken. 

Løypemaskina kjørte feil og måtte berges opp fra et tjern ved Vestfjelløypa mellom 
Kittilbu og Ropptjernet. Det er behov for bedre rydding i deler av Vestfjelløypa og 5 km 
på Astridbekken. Videre bør feil stikking av Vestfjelløypa rettes opp og stikker suppleres 
for å sikre at maskiner og skiløpere følger løypa.  

Løypekomiteen 

v/ Olav Terje Kleiven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsrapport fra huskomiteen 

Huskomiteen har bestått av Jan Finsrudlien, Terje Kaltoft, Runar Austgarden, Kari 
Klinge, og Arne Kleven. 

Huset har vært utleid ca. 7 ganger og vestringen har brukt huset ca. 5 ganger til sine 
arrangement. 

Vannprøver er godkjent for sesongen og filter er byttet. 

Har prøvd en type fjernstyring av varmepumpe men den fungerte ikke noe særlig, 

Har fått drenert dusjer når det ikke er i bruk så vi slipper å ha på varme på garderober. 

På Gausdal maraton ser ut til at det gikk greit denne gangen også, er litt utfordring med 
når vi skal ha åpen kiosk å ikke når det kommer inn folk utover hele natta, så den vakta 
på kvelden må bare en bare se an utover kvelden/natta. 

Vi har vel sett litt på strøm regningene at det ikke har forandret seg så mye som vi hadde 
trodd, årsak til dette kan sikkert være mye, men kanskje det burde vært sjekket litt 
nærmere, hva som trekker så mye strøm. 

 

Huskomiteèn 

V/ Jan Finsrudlien 


