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Fra Mjølkerampe til GOBB Arena.
Vind Idrettslags anleggshistorie har etter hvert blitt ganske omfattende. Antall
timer klubbens medlemmer har jobbet dugnad for å få dette til er umulig å
beregne med at det dreier om ti-tusentalls timer er hevet over enhver tvil.
Klubben er kjent for frivillighet og dugnader og man har fremvist en stå på vilje
uten sidestykke. Det aller meste av planer blir en eller annen gang, i en eller
annen form, gjennomført. Man har opp gjennom historien vært standhaftige og
stått for sine meninger og det man tror på og man har fortalt verden om det.
Dette er nettopp det Vind IL handler om; folkehelse, barn og ungdom, åpenhet,
gjennomføringskraft, kvalitet og glede i å få til noe sammen, uansett størrelse og
nivå.
Utviklingen av klubben og dens anlegg har vært utrolig stor og det kan nok
hevdes at klubben gjennom hele tiden har vært våkne og tenkt utvikling ganske
godt samstemt med endringer og økte krav til standard og tilgjengelighet for alle
idretter Vind IL til enhver tid har tilbudt.
Deler av stoffet her er hentet fra Jubileumsberetning for Vind IL, skrevet til
50 års jubileet 1982.
God lesing.
Hvor skal Vind ha sitt idrettsanlegg?
Vind A.I.L. ble stiftet i 1932, men det gikk en tid før laget kunne presentere egen
bane. Treningen foregikk dels på «Sportsletta» ved Toten Cellulose, og
Aannerudsletta. Der ble det også spilt bl.a. guttekamper. Sletta ligger like
ovenfor gården Aannerud, og ble brukt også til forskjellige tilstelninger, bl.a. til
dans og moro.
Det ble imidlertid arbeidet med grunn som var skikket til baneanlegg. Det var tre
alternativer som var inne i bildet: Thomasdalen ved kjøpmann Bredli,
Matisrudmyra (Dette er området rett nord for bebyggelsen på Skoglundfeltet) på
andre siden av V. Totenveg ved Kopperud skole, og Aske på Østbyhøgda.
Det var Aske som ble valgt til tomt for Vinds bane, og avtale ble inngått med
Hans Aske om grunn til fotball banen. Kontrakten ble undertegnet I l. juni 1934.
For Vind undertegnet Ole Solvang.
Den 14. juli 1934 holdt Vind A.I.L. møte og nedsatte ett plasstyre med Emil
Pettersen som formann, kasserer og sekretær Ole Solvang, styremedlem Olaf
Skogli.
Arbeidet på idrettsplassen begynte 16. august 1934 med 9 mann og Olai
Fossheim som formann. De øvrige var: Markus Sørli, Magnus Skogli, Johan
Hagberg, Vilhelm Hagberg, Erling Eriksen, Ivar Furuseth, Johan Solvang og
Henry Holthe. Disse tok på seg planeringen av banen for 1500 kroner, etter en
daglønn på 3 kroner.

Finanseringen var da,
som nå, det store
problemet.
Fra protokollen sakser
vi at plasstyret, søkte
Arbeidernes
Idrettsforbund om et
lån på 500 kroner til
opparbeidelse av
plassen.
Kroneverdien var en
ganske annen den
gang. I 1934 fikk Vind
200 kroner av Statens
dagsverksbidrag, og et
lignende beløp i 1935.

Arbeidsgjeng fra 1934. Østby Gård i bakgrunnen

Den første fotballbanen ble tatt i bruk.
Plasstyret opererte ikke med tusenlapper den gang. I kassaboken for plasstyret
for 1937 ser vi at kassabeholdningen var «11 øre». Det står: Kassen ettertelt og
funnet i orden. Undertegnet av Emil Pettersen og Ole Solvang, revisorer.
Det var trolig også i 1937 at banen ble tatt i bruk til kamper. Størrelsen var da
ca. 80 x 50 meter, og banen hadde bare naturlig grusdekke. Laget anla tidlig
dansegulv som var privatfinansiert i forbindelse med idrettsplassen. Det var et
populært samlingssted med dansemoro hver helg hele sommeren.
Under krigen 1940-45 lå banen nærmest brakk og lignet mest et beite, hvor
løvetannen var den mest toneangivende. Det var under krigen noen gutter i laget
som holdt fotballen ved like illegalt og spilte noen privatkamper mot andre lag i
kretsen i samme situasjon. Laget kalte seg «Torva» etter banens beskaffenhet.
Utbedring tar til.
Etter fredsslutningen i 1945 våknet også idrettslagene av dvalen, så også Vind.
Oppgavene var store etter 5-års okkupasjon, og pengekassa var tom i laget.
Noen større utbedringer var ikke mulig, det ble lappet litt her og der såpass at
det kunne trenes litt i hvert fall.
Da Vind I.L. gjenoppsto som selvstendig lag i 1951, etter en tid som
underavdeling av Vardal I.F., begynte utbedringen av banen igjen. Laget fikk i
1952 2000,- i bidrag av den gang Vardal kommune (det var bra den gang),
senere fikk laget også støtte i form av tippemidler. Det ble også utført en god del
dugnad på banen, og her gjorde bl.a. Harald Mellemberg og Martin Hanvold en
stor innsats.
Etter utvidelsen og forbedringen fikk banen en størrelse på 95 x 60 meter, med
grusdekke, og ble gjenåpnet for hjemmekamper sommeren 1955. Etter dette ble
det større interesse i laget igjen.

Åpning av grusbanen i 1955.
Bak fra venstre: Karsten Sandli, Einar Stanes, Peder Friedenlund, Rolf Fjellstad,
Martin Hanvold, Harald Mellemberg.
Foran fra venstre: Sverre Hasli, Hans Fredrikstad, Arvid Enger, Arvid Stenseth,
Olaf Sørli.

Prosjekt som ble oppgitt.
I 1952 kom det et innlegg fra Thorleif Kristiansen vedrørende idrettsanlegg og
Johan Gjøviks grunn i Thomasdalen ved kjøpmann Bredli. Terrenget var slik at
det kunne bli et kombinert anlegg, både for hoppbakke og gressbane.
Til å forhandle med Johan Gjøvik ble fra Vind valgt: Thorleif Kristiansen, Markus
Sørli og Harald Mellemberg.
Disse forhandlinger førte ikke fram og senere ble planene oppgitt.
Gressbane.
Gressbanen som lå der det i dag ligger en kunstgressbane ble påbegynt høsten
1969, med grovplanering og grøfting. Men før en kom så langt, fikk man i stand
en avtale med Gunvor Nersten, eieren av Ås gård om kjøp av en parsell jord
som tillegg til Askeplassen.
Gjøvik kommune stilte seg velvillig til planen.
Kommunen ville først at det skulle bygges helt nytt
anlegg ved siden av det gamle. Men dette møtte store
vansker fra jordbruksmyndigheten. Realiseringen ville ta
lang tid, så det ble bestemt å utvide den gamle banen og
gresslegge den.
Kommunen bidro med maskinhjelp, mens resten måtte
stort sett utføres på dugnad. Gressbanen ble kalkulert til
120 000 kroner, som virket ganske rimelig.
Etter en del forsinkelser ble banen offisielt åpnet 30. juli Daværende formann i
fotballkretsen Jarle Johansen
1972. Åpningen ble foretatt av leder i fotballkretsen Jarle åpnet gressbanen i 1972. Bak
Alf R. Iversen og Per N. Dahl.
Johannessen sammen med varaordfører Alf R. Iversen.

Det var fotballkamp mellom Vind og Gjøvik-Lyn, videre var det servering på
sportshytta, og mange ønsker om et godt samarbeide med både kommunen og
kretsens lag.
Banen var flittig brukt og den ble slitt foran begge målene så det var vanskelig å
se nedre halvdel av de minste keeperne fra motsatt side av banen. Gressbanen
ble utvidet og omarbeidet i 1985. Banen fremstår etter dette som en meget fin
gressbane på høyde med de beste i distriktet.
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Grusbanen.
Boligbyggingen fortsatte i stort tempo i søndre bydel i 70-årene, og i samme
takt Økte folketallet. Antall idrettsutøvere steg merkbart, noe som Vind I.L. fikk
føle.
Banekapasiteten ble altfor liten i forhold til antall aktive, og den gressbanen som
laget hadde, fikk ikke den nødvendige ro, og ble fort nedslitt.
Som en midlertidig løsning ble det planlagt en grusbane mot Østby som i første
rekke skulle være treningsbane og brukes til kamper i de aldersbestemte
klasser. Den ble påbegynt -høsten 1976, og ble tatt i bruk ett år senere. Dette
hjalp selvsagt noe, men ikke på langt nær nok.
Øvre bane.
Etter forhandlinger med Gunvor Nersten om grunn til videre utbygging av
anlegget på Aske (makeskifte med Gjøvik kommune) ble det i løpet av våren
1978 så smått begynt med forberedelser til byggetrinn 2. Banen ligger lengst
mot sør og har fått betegnelsen bane A. På grunn av vanskelig grunn ble det en
meget arbeidskrevende oppgave. Det var mye fjell som måtte sprenges og
kjøres vekk.

Nå var Vind heldige da maskinentreprenør Paul Berg trengte slik masse, og han
sprengte og kjørte vekk 4500 kubikkmeter fjellmasse. På grunn av de vanskelige
grunnforholdene ble arbeidet med bane A endel forsinket, samtidig som anlegget
ble dyrere enn beregnet. Det ble besluttet at banen skulle gresslegges, og takket
være stor innsats fra lagets medlemmer ble banen finjustert og isådd 16.
september 1980, og regnes tatt i bruk sommeren 1982.

Øvre bane med Vindhytta i bakgrunnen

Videre planer for anleggene på Vind Idrettspark.
Grusbanen mot Østby Gård som fikk betegnelsen bane C, skulle utvides og
gresslegges i løpet av 1982. Gressbanen som brukes i dag (bane B) skal
omlegges og forskyves noe. Dette arbeidet er påbegynt og banen regnes
spilleklar i løpet av 1984. Denne banen skal fungere som hovedarena for
fotballkamper, og parallelt med denne skal være en løpebane for
friidrettsfolkene.
Andre saker som står på programmet er: parkeringsplasser, opparbeidelser av
gangstier til anleggene, tribuner, og vanningsanlegg.
Når vi ser hva grendelaget i søndre bydel har for ungdommen i løpet av sine 50
første år, kunne 50 års jubileet feires i trygg forvissning om at de har gjort en
god jobb.

Hovedbanen anno 1982, med Vindhytta i bakgrunnen

De siste eiere av Østby gård hadde ingen arvinger. Dette mange planer er
bakgrunnen til at gården ble solgt og overtatt av og store Gjøvik kommune i
1963. Kommunen planla å benytte muligheter området til boligtomter senere.
Gården ble imidlertid drevet som gårdsbruk, ble bortforpaktet til Harald
Amundrudstad, som fortsatt driver gården, vesentlig med korndyrking.

Ballsletta.
Denne ble etablert i 20xx. Makeskifte fra jordbrukseiendom, byggetid,
kostnader, dugnadsinnsats.

Kunstgressbanen.
Planleggingen for å etablere en kunstgressbane på Vind startet i 20XX, og banen
ble åpnet i august 2011.
Byggetid?
Kostnader?
Dugnadsinnsats?.
Her må det mer tekst inn, Jens Petter Markestad, Atle Noem og Kolbjørn
Asphaug er sentrale her.
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Tribunen.
Bygget på sensommeren 2015 av ressursgruppa ledet av Ragnar Skoglund,
Svein Waal og Kåre Martinsen. Bygget fikk støtte fra NFF og Gjøvik Kommune?
Tribunen ble tegnet av Syljuåsen AS og er bygget i impregnerte materialer, og
den ble offisielt åpnet 15. september 2015 til G15 landskamp i fotball mellom
Norge og Sverige på Vind.
Planer for Travbane på Vind.
Travselskapet på Vikodden fant snart ut at baneanlegget på Vikodden ville bli for
lite, utvidelsesmulighetene var minimale, og med den økende interessen for
travsporten ville det bli for trangt på Vikodden, og travselskapet gjorde
henvendelser til Gjøvik kommune om forslag til andre skikkede områder.
I begynnelsen av 1973 foregikk det sonderinger mellom travselskapet og Gjøvik
kommune om et fellesanlegg mellom Vind I.L., — travselskapet og Gjøvik
kommune etter nærmere overenskomster
På medlemsmøte 29. mai 1973 ble tanken om dette samarbeidet referert, det ble
en hissig debatt, og forslaget om samarbeide ble nedstemt. Den påtenkte
underskriftskampanjen ble ikke nødvendig, da tanken om samarbeide ble
nedstemt.
Oppland Arbeiderblad skrev i et referat fra møtet bl.a.: «På møtet ble det rettet
kritikk mot Oppland Travforbund. Denne planen er et kamuflert forsøk på å
oppnå tippemidler. ble det hevdet på møtet. Det fine miljøet blir ødelagt ved å få
en stor travbane like inn på oss. Vi vil forsøke å utnytte vårt anlegg på annen
måte».

Østby Gård.
Arne Sørli som var en av motstanderne av travbane på Østby, kom med den
forklaring for sitt syn, at hvis vi ser litt inn i framtida, med den utbyggingen og
utviklingen i søndre bydel, er det uheldig å binde seg fast til et slikt samarbeide.
I og med at Østby kunne brukes til anlegg, kastet Arne Sørli fram tanken at
Østby kunne brukes som aktivitetssenter for alle, også for eldre og
funksjonshemmede.
I september 1973 utarbeidet Helge Skoug jr. en ideskisse for Østby med
ballsletter, treningsløyper, og stier beregnet for alle aldersgrupper, også for
funksjonshemmede, med bl.a. rullestol.
I denne skissen inngår også bruk av bygningene på Østby, med sportskafe i den
største bygningen, garderober, og diverse aktivitetsmuligheter er også tatt med i
skissen.
Planene Vinds planer for aktivitetssenteret på Østby ble tidlig på 70 tallet
godkjent bl.a. av de kommunale myndigheter, og det kunne arbeides videre med
detaljene.

Det som var utført hittil (1982) på dugnad er rydding av trimområdet som var på
28 dekar, opparbeidet stier, og planering av sletter beregnet til ballspill. Det er
videre laget en barkeløype treningsløype rundt hele området. Den er nå utstyrt
med flomlys, og kan også benyttes til trening på kveldstid. Løypa har en lengde
på 800 meter.
Arneparken.
Til slutt nevner vi at det er så smått påbegynt opparbeidelse av en plass som er
beregnet til festlige anledninger. Østby ligger usedvanlig fint til med enestående
utsikt over Mjøsa og de brede bygder på Hedmark, og er godt mottrekk mot den
stressede tiden vi lever i. Dette området kalles Arneparken, oppkalt etter arne
Sørlig, og ligge ved siden av barkeløypa like nord for treningsapparatene ved
skileikanlegget.

Smerudbakken.
Vind A.I.L. hadde hoppbakke før laget fikk
fotballbane. Smerudbakken ble benyttet til Vinds
skirenn. Bakken ligger nedenfor Dalborgen, og er
godt beskyttet mot vær og vind. Bakken som da
ble benyttet, lå litt lenger nord enn den
nåværende.
Det gikk veldig høytidelig for seg når det var
hopprenn i Smerudbakken. Det var hornmusikk i
bakken (Vindingstad Musikkorps med Alfred
Strand som dirigent), hornblåser på hoppet,
vaiende norske flagg, løpere i stramme
strekkbukser, og nydelige V-gensere, det var
rene Holmenkollstemningen.
Vind hadde mange gode hoppere som gjorde bra saker også utenfor kretsen,
navn annensteds i boka.
Under krigen ble all organisert idrett innen laget nedlagt. Bakken lå i dvale, men
ble litt benyttet av Vindingstad Avholdslag som fikk være i fred for okkupantene.
De første årene etter krigen ble bakken benyttet til trening, noen mindre renn,
vesentlig klubbrenn.
Det var først i 1967 at Smerudbakken ble påbegynt for alvor, etter et mislykket
forsøk på å få til bakke i Thomasdalen (ved kjøpmann Sigurd Bredlis forretning).
Det ble skrevet kontrakt med Mathias Skoglund, som da eide grunnen. Den gikk
ut på at Vind skulle leie grunn til skibakke mot en årlig avgift av kroner 125. De
første 5 årene skulle være avgiftsfrie. 1 1972 overtok Gjøvik kommune grunnen,
og leieavtalen med Vind fulgte da automatisk med.
Bakken ble tegnet av daværende byingeniør Tunold Hansen. Med oppbygd stillas
ble den kalkulert til 16 000 kroner. Bakken fikk også tidlig flomlys, noe som var
veldig populært. Arbeidet med bakken foregikk delvis med maskiner, i tillegg var
det en stor dugnad av lagets medlemmer, med Sverre Hasli som den store
drivkraften. I protokollen står det notert 260 dugnadstimer, så interessen for
hoppbakke var stor.
Bakken er en typisk
guttebakke, med en
bakkerekord på 30,5
meter satt av Per Lie fra
Vind. Bakken blir jevnlig
benyttet til kretsrenn,
klubbrenn, og de såkalte
karusellrenn.

Smerudbakken 1967

Lysløypa.
Tanken om lysløype for søndre bydel ble lansert rundt 1960 av Harald
Ødegårdstuen og Arne Sørli. De fikk til et møte hjemme hos Ødegårdstuen, hvor
bl.a. idrettskonsulent Alv Kveberg og skoleinspektør Michalsen deltok. De syntes
ideen var god, og ville gå inn for saken. Traséen ble inntegnet på kartet, og
senere korrigert på grunn av byggingen av Kopperud skole.
Saken ble liggende en tid, og noen tid senere fikk Vind I.L.
henvendelse fra Gjøvik kommune om trasélegging av lysløype
for søndre bydel. Skigruppa ble bemyndiget til å innkalle til
møte med Kopperudjordet Vel, Vindingstad Vel, og
skiinteresserte i Kirkebyområdet, for å få fart i planen om
lysløype fram til Vindhytta, og eventuelt videre fram til
lysløypa fra Raufoss.
Møtet ble holdt vinteren 1968. Fra Vind ble Hans Olsen og Knut
Sveen valgt som representanter.
Etter endel jobbing fram og tilbake, fikk Vind henstilling fra
nystartede Vindingstad Arbeiderlag om å stå som initiativtager
for lysløypa. Dette skjedde på ettersommeren 1972. Traséen
var på forhånd trukket opp. Stolpereisingen kunne begynne.
Dette ble gjort på dugnad. og arbeidet gikk fort unna. Løypa
ble ferdig som dagløype i slutten av 1972. Tilbake sto å få koblet til lys i løypa.
Her fikk laget mye hjelp av Yrkesskolen som monterte lampene og holderne.
Første etappen fram til Vindhytta var klar, og ble markert med et klubbrenn 28.
des. 1973 hvor det var en enkel tilstelning på Vindhytta.
De som var med i den første komiteen var: Per Dahl, Hilmar Olsen, Svein
Kjellemo, Asbjørn Heimdal, Kristian Bostad, Gunnar Eklund, Hans Olsen, Åsmund
Lysvik og Ivar Brattås.
Etter at det ble inngått avtale med grunneierne Gunvor Nersten og Alf Aasstuen
høsten 1973 om tillatelse til å anlegge lysløype over deres eiendommer, ble
lysløypa forlenget fram til Vestre Toten grense. Av treningsmessige grunner ble
løypa senere omjustert endel, til den traseen den har i dag. Arbeidet med denne
delen ble også basert på dugnad, tippemidler, laget fikk støtte av firmaer, og
kommunen ga også bidrag til forlengelsen av løypa. Den nye etappen ble på 3.5
km.
I samarbeid med Elton Vel, V. Toten ble lysløypa forlenget fra grensen V. Toten
via Markestad fram til Lerudåsen (Raulåven). Dette arbeidet begynte høsten
1977. Dugnadsinnsatsen var enorm. Både store og små deltok i arbeidet, det var
opptil 60 stykker på det meste.
Arbeidet gikk fort unna, mye takket være de mange fagfolk som var med i
dugnadsgjengen. De som i første rekke sto for ansvaret var: Odd Tofsrud, Hans
Olsen og Magnar Roseth. Tredje etappen var på 7.5 kilometer.
Tredje og siste delen av lysløypa ble høytidelig åpnet fredag 10. mars 1978. Det
var en enkel tilstelning på bedehuset ved Elton, hvor både store og små fikk
serve ring, hvor det også ble rettet mange takkens ord for den flotte innsatsen,
som kommer hele byens befolkning til nytte og hygge.

Så var kontakten med nabokommunen sluttet i dobbelt forstand. Forbindelse
med lysløypa til Raufoss var knyttet, videre er det forbindelse også til Kapp,
Bøverbru og selvsagt til utfartsstedet Sillongen.
Konkurranseløyper.
Når ble disse anlagt første gang?
Oppjustering til NM på Ski 2009 og NC
2014?
Kostnader?
Finansiering?
Skileikanlegget.
Etablert?
Kostander?
Finansiering – Gjensidige- og
Sparebankstiftelsen.
Dugnadsinnsats?
Turstiene.
3, 6, 9 og 13 km
Når er de anlagt?
Kostnader?
Finansiering?
Vindhytta.
Vinds første klubbhytte på Aske ble etter initiativ fra klubbhytter August
Nersveen påbegynt 1938—39. Den hadde en fra start frem grunnflate på 150
kvadratmeter, ganske stor etter den tiden. Den skulle inneholde sal, møterom og
omkledningsrom. Det var Nersveen som skulle ordne med oppføringen da han
hadde endel materialer liggende på lager. Det var meningen at laget skulle
betale en årlig avgift inntil videre. Da krigen kom i 1940 nedla laget all organisert
virksomhet, og hytta ble stående halvferdig.
Under krigen tok Nersveen den påbegynte hytta ned igjen. Materialene ble brukt
til oppføring av et hus som Nersveen senere satte opp i nærheten av travbanen
på Vikodden.
De første årene etter krigen hadde ikke laget noe klubbhytte. Fotballspillerne
måtte skifte i friluft, med kvister og gjerdestolper som kleshengere. Det hendte
at kua kom på besøk en og annen gang med det resultat at den uheldige
fotballspiller måtte gå hjem med skjorte oppløst i sine enkelte faktorer.
Så i begynnelsen av 50-årene fikk vi endelig tak over hodet, men noe praktfullt
hus var det så visst ikke. Det var et nedlagt melkehus som laget kjøpte av
Kristian Fjeld, gårdbruker av Aas, nabo til Aske. Prisen ble prutet ned til 50
kroner, ikke så ille sammenlignet med dagens priser. Huset ble trukket helt og
holdent «av en Fordson traktor til akkompagnement av småguttas saklige
kommentarer». En huntonittplate fungerte som delevegg mellom lagene.

De første årene etter krigen måtte man skifte i
friluft bak noen busker.

Taket var også noe utett, i regnvær var det om å gjøre å sikre seg og klærne
tørrest mulig plass. En fordel med det utette taket var at kommentarene og
vitsene til Einar Stanes og Peder Friedenlund fikk friere avløp, og utenfor sto
småguttene og lo seg nesten bedervet.
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Den første Vindhytta

Vindhytta – byggetrinn 1.
I 1953 ble det lagt frem tegning til sportshytte av Rolf Fjellstad. Den virket både
praktisk og pen, men økonomien tillot ikke en slik innvestering, så planene ble
skrinlagt inntil videre.

Den eldste delen av den nåværende hytta ble påbegynt i 1967. Laget fikk høsten
1966 tillatelse til rivning av Fredenglåven. Materialene ble brukt til bindingsverk
på hytta. Gravearbeidene ble bortsatt, mens støpning og planering foregikk på
dugnad. Interessen blant
medlemmene var stor, i
protokollen er det notert
825 timer, noe som må
sies å være bra. Det
faglige utvendige
arbeidet sto Kasper
Lindstad for.
Innredningen ble utført
på dugnad. Her var det
først og fremst Harald
Mellemberg som satset
stort. Han brukte nesten
all sin fritid på hytta.
Vindhytta byggetrinn 1. Dette er det som i dag er
mesteparten av første etasje av Vindhytta bortsett fra
storsalen.

Den 9. november 1968 var det store målet nådd: Vind kunne endelig foreta
offisiell innvielse av sin første ordentlige sportshytte. Det var flere innbudte
gjester, blant dem ordfører Nils Rødstadstuen, Jarle Johansen fra Opplandenes
Fotballkrets, og Ole Eid fra Oppland Idrettskrets. Disse kom alle med rosende
ord om bygget og innsatsen, og ønsket lykke til med den videre driften av laget.
Vindhytta – byggetrinn 2.
Neste skritt med hensyn til hyttebyggingen var en liten utvidelse i 1974. Hytta
ble forlenget med 4 meter, for å få plass til garderobe og bad. Dette er i dag den
delen av første etasje som er nærmest graderobebygget. Arbeidet foregikk på
dugnad. Tegningen sto Ragnar Skoglund for, og byggekomiteen besto av Paul
Higdem, Mathias Skoglund, og Ragnar Skoglund som fungerte som leder.
Vindhytta – byggetrinn 3.
Mandag 3. april 1978 var det styremøte på Vindhytta. Spesielt innbudt var Eirik
Rime, og Kåre Bårdseth fra Gjøvik kommune, samt arkitekt Ivar Strand.
Hovedposten var utvidelse av hytta. Plassen viste seg å være alt for liten i
forhold til medlemstallet som vokste enormt.
Ivar Strand tok for seg utvidelsen av hytta. Han hadde skissert et tilbygg mot
sør, med et innhold på 250 kvm. Dette ble justert litt og anbefalt av styret.
Dette ble senere lagt fram på halvårsmøtet og godkjent.
Det ble nedsatt en byggekomite bestående av Hemming Myhre, Ivar Strand og
Per Dahl. Tilbygget var kostnadsberegnet til 400 000 kroner. Materialkostnad
210 000, resten skulle dekkes ved dugnad, og bidrag.
Og dugnad ble det, kanskje den mest vellykkede som noen gang har vært i
Vind. Hver enkelt tegnet seg for minst 20 timer, med en lagleder hver kveld.
Det var Ragnar Skoglund som var byggleder også her, og han ble belønnet mcd
en voldsom innsats. Det ble satt som mål å foreta åpningen våren 1979.

Utvidelse av Vindhytta med
bygging av storsalen i 1978

Fra åpningen
27.4.1979

Den offisielle åpningen fant sted fredag 27. april 1979. Det ble sendt
innbydelse til formannskapet i Gjøvik kommune, Gjøvikavisene og idrettsledere
fra kretsen. Det ble en hyggelig tilstelning, med underholdning av Willys fra
Hunndalen, servering og utdeling av aksjer til de som hadde over 20 timers
dugnadsinnsats bak seg.
Hytta er senere blitt finjustert, plusset på litt her og der, og blir i dag flittig
brukt til alle slags tilstelninger, også til trening. Det er også tatt hensyn til de
handicappede, bl.a. er det laget toalett for disse.
Men utviklingen går fort. Kapasiteten på garderobe og dusjanlegget i hytta er
sprengt, og nyanlegg er under planlegging i jubileumsåret.
Vind I.L. kan i hvert fall være stolt av å ha en av kretsens peneste klubbhytter.
Den er praktisk og plassen er utnyttet på beste måte.
Vindhytta – Byggetrinn 4.
1991 bygging av garderobebygget,
2 etasje og speakerbua.
Arkitekt og søknader: Odd Aksum
Byggetid ca. 1 år.
Kostnader 3.485.000,Yrkesskolen som bygde.
Ingar Kleiven og Ragnar Skoglund
ledet arbeidet.
Bilde

Garasjen.
Bygget i 2008 og skulle huse den nye løypemaskinen som ble levert til Ski NM
som ble arrangert på Vind IL og Raufoss Hopp i februar 2009.
Bygget av Syljuåsen og Ressursgruppa
Kostnader?
Finansiert av?
Filmsnutt fra bygging av garasje og speakerbua og litt NM 2009 prat.
Speakerbua.
Bygget i 2008 samtidig med garasjen, klar til bruk for .
Scootergarasjen.
Bygget?
Kostnad?
GOBB Arena.
Vind Idrettslag er kjent for å sette i gang store
prosjekter. Enkelte mente nok ideen om å bygge
en fotballhall, flerbrukshall og klubbhus i
samme slengen var vel vågale tanker.
Det var nettopp det dette var i starten, en
tanke – en drøm, som viste seg å være
veldig så aktuell for klubbens
medlemmer. Mang en diskusjon har
innehold setninger som, «dæ hadde vøri
grådig kællt å fått tæl detti»
Det ble utarbeidet budsjetter og analyser av
bruken av et slikt anlegg og det ble utarbeidet skisser på hvordan dette kan se
ut.
Det skal ikke stikkes under en stol at det har vært noe diskusjon på rådhuset
om dette burde gjennomføres men god jobbing fra anleggskomiteen m.fl.
sørget for et enstemmig vedtak under kommunens budsjettbehandling høsten
2017.
Hvor skal den ligge?
Det har vært flere forslag og ønsker. Bl.a. Arneparken, KS Tomta på motsatt
side av Vestre Totenveg, Skogholtet mellom Ås gård og skistadion.
Plasseringen styret landet på er inne på Vinds eget område lengst nord mot
Østby Gård.
Fotballhallen.
Bygget rommer en 9er fotballhall med gressmål på 50 x 70 meter, Videre har
den tre løpebaner på ene langsiden, og tartandekke i sikkerhetssonen utenfor
kunstgresset rundt hele kunstgresset for å kunne tilby friidrettsfolket
treningsfasiliteter på vinterstid. Det er også en hoppegrop nedfelt i
tartandekket. Kunstgresset kan deles inn i flere seksjoner så mange kan trene
samtidig. Det blir også nett som skiller banen fra tartandekket for maksimal
utnyttelse så flere kan trene samtidig.
Flerbrukshallen.

Denne blir en håndballhall som måler 25x45 meter. Det blir tilrettelagt og
merket opp for mange idretter, så her blir det mulig å starte mye ny aktivitet
på Vind. Det blir en tribune og buldrevegg her.
Klubbhuset.
Her blir det foajé, kiosk, garderober, dopingrom, tekniske rom, kafeteria,
treningssenter, aktivitetssal og sosiale rom, alt fordelt på 2 etasjer.
Reguleringsplan.
Det er mye som skal på plass utover selve posisjonen til hallen. Tekniske
installasjoner som tilstrekkelig med strøm finnes ikke inne på anlegget, vann
og avløp er det ikke på Østbyhøgda i det hele tatt. Alt det nevnte pluss
fiberoptisk kabel blir tilført området i forbindelse med utbyggingen. Eidsiva
Biovarme skal også forsyne GOBB Arena med fjernvarme fra sitt anlegg på
Kallerud.
Finansiering.
Gjøvik Kommune bidrar med 22 mill.,
tippemidler ca. 23 mill., Vind låner
inntil 8,2 mill. og har samlet inn ca. 7
mill. i egenkapital fra privatpersoner
og firmaer.
Resten av totalentreprisen på ca. 80.
mill. brutto består bl.a. av
momsrefusjon.

Signering av avtale med GOBB,
Gjøvik og Omegn Boligbyggelag)

Gjøvik og Omegn BoligByggerlag
(GOBB) og Vind IL inngikk på
forsommeren 2018 avtale om kjøp av
hallnavnet. Dette var den siste
brikken som gjorde at anlegget var
fullfinansiert, og vi kunne gå i gang med
byggesøknad osv.

Pengeinnsamlingen.
Klubbens medlemmer har gjort en fantastisk jobb og har deltatt i 2 runder i
hele Sørbyen, der alle husstander er besøkt og det er samlet inn 350.000,- på
dette samt stands på CC Gjøvik, samt Vipps kampanjer som har vært holdt
gående i ca. 1,5 år frem til anlegget var ferdig finansiert.
Igjen – Vind ILs medlemmer er fantastiske når det kommer til det å stille opp
for klubben sin!
Byggestart.
Hugaas Entreprenør har fått hovedentreprisen og
anlegget påbegynnes høsten 2018 og skal stå
ferdig ett år senere.
Skisse Prosjektgruppa.
Det skal mye kompetanse til for å berge et slikt stort prosjekt vel i havn.GOBB
BlantArena
Vind ILs medlemmer finner vi disse som har bidratt i dette prosjektet på frivillig
basis, snakk om å legge ned dugnadstimer!
• Jens Petter Markestad, Idemaker, søknader
• Anders Myhre, Prosjektleder.
• Richard Søfteland Jensen (styreleder), Avtaler mm.
• Jon Nikolai Rønningen, Økonomi.
• Jostein Fuglerud, Avtaler.

I tillegg har klubbens administrasjon vært en del av prosjektgruppa:
• Kolbjørn Asphaug, Økonomi.
• Andreas Lotterud, Marked.
• Ketil Gjerde, Daglig leder.
Maskiner og utstyr.

Snøproduksjonsanlegget.
Innkjøpt og monter til Ski NM 2009.
Pumpe hus i bekken bak Aashaug Gartneri.
Utfordringer med frost generelt og i stykker frosset pumpe i2016.
Kostnad
Tippemidler?
Finansiering for øvrig?
Lynnedslag i 2015?
Kapasitet 18m³ pr time når begge tårn går på fullt.
Snøscootere.
Lynx
Polaris
Løypemaskin.
Første maskinen, en XXXXXX ble anskaffet i 2008
Denne ble byttet inn i en Prinoth Husky til ca. 1,8 mill. i 2016.
Traktor.
Samtidig med at kunstgressbanen ble ferdigstilt i 2011 ble det leaset en
KUBOTA LM3500 traktor. Denne ble sommeren 2017 kjøpt etter at
leasingperioden på 6 år var utløpt.
ATV.
De mange tur- og skiløyper samt inne på selve anlegget et det stadig behov for
transport og frakting av både personer og utstyr og det ble i 2017 kjøpt en
Arctic Cat ATV til dette bruket. Denne har firehjulstrekk og både hjul og belter
så denne kommer seg frem hvor det måtte være.
Buss.
Klubbens FFO tilbud krever mye transport av barn fra skolene og de første
årene leide man inn eksterne til dette. For å redusere kostnadene ble det
høsten 2017 besluttet å lease en 17 seters Ford Transit. Denne brukes daglig
og den kan brukes av klubbens medlemmer mot en liten sum pr. tur.

Tilhengere.
Gaupen tilhenger
Gaupen Skaphenger ble kjøpt inn til bruk sammen med Vind Bussen,
fortrinnsvis til å frakte bagasje osv. når man skal på turneringer, renn osv.
Mindre utstyr i Vind ILs eie.
Krattknuser, Slådd til skiløyper, Sporsetter til scooter/ATV.

Vind Idrettslags store milepæler
50-tallet
Den første banen

1967
Den første gressbanen

1979

1991
2011
Bilde av Kunstgressbanen

2019

Bilde av Vindhytta med 2 etg og
garderobebygget/speakerbua.

