Kongsvinger
GOLF & FRILUFTSPARK-LIERMOEN

18-hulls golfbane • unike turområder sommer og vinter • serveringstilbud • kunstsnøanlegg • bademuligheter

Velkommen
TIL Liermoen
Kongsvinger Golfklubb har i dag rundt 500 medlemmer
og er svært stolte av å presentere en fullverdig 18
hulls golfbane i særklasse. Denne skogsbanen har
overrasket mang en besøkende golfspiller med sin vakre
beliggenhet, idylliske omgivelser og ikke minst bane
arkitekturen til Peter Nordwall. Nå er tiden inne for å ta
i bruk denne unike golfbanen som byr på legendariske
opplevelser og mange utfordringer for alle golfspillere.
Fra Kongsvingers bygrense leder den Wingerske
kongeveg, frem til furumoen nedenfor Lier Gård. Langs
denne gamle transportåren, som i dag er merket av
Statens Vegvesen, finner vi en rekke forsvarshistoriske
kulturminner knyttet til Kongsvinger Festning.
Kongsvinger festnings Venner og Granli Histoirelag har
i samarbeid med familien Delphin sørget for at kultur
minnene sammen danner en spennende kultursti.

Nede på den idylliske moen som omkranser vassdraget
Lierfløyta, ligger det populære turterrenget som heter
Liermoen. Stier som sprer seg på kryss og tvers i furu
skogen. Stiene og turvegene er skiltet av Granli IL. Her
kan besøkende nyte stillheten om sommeren og vinteren.
Til fots, i skiløyper eller på golfbanen.
Inne blant furuleggene finnes det historiske fingeravtrykk
som forteller historien om endringer i kulturlandskapet.
Noen av disse er merket av skolelever gjennom
undervisning i ”den kulturelle skolesekken”. Billedkunstner
Dag Skedsmo , Kongsvinger kommune og Hedmark
fylkeskommune har samarbeidet for å tilrettelegge og
formidle lokalhistorien.
Midt i området ligger et elegant bygg. Dette er
flerbrukshuset for alle som ferdes på moen. Et naturlig
møtested for skifolket, orienteringsløpere, turgåere,
historieinteresserte og ikke minst golfspillere.

Velkommen

til en av Nordens beste
og vakreste skogsbaner
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Kongsvinger Golfklubb ønsker deg velkommen til en
kombinert golf- og naturopplevelse. Vår 18-hulls bane
ligger i et vakkert skogsterreng omgitt av åpne og lyse
furumoer og en stille innsjø med badeplass.
Skogstur med utfordringer
Den fullverdige 18-hulls banen er designet av Sveriges
mest populære banearkitekt, Peter Nordwall. Nordwall
beskriver Liermoen slik:

”I løpet av alle mine år som golfspiller og golfarkitekt har
jeg i Skandinavia ikke sett et område som har så fine
og naturlige forutsetninger for en førsteklasses golfbane
som på Liermoen. Topografi og jordsmonn minner meg
mye om de ondulerte sanddynene langs kysten av Storbritania og de sandbaserte hedene sydvest for London”.
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Banen byr på stillhet, naturopplevelser og golf
utfordringer for spillere på alle nivåer. De første 9 hullene
sto ferdig i 2005, mens de siste 9 åpnet sensommeren
2009. Banen har fem par 3-hull, åtte par 4-hull og fem
par 5-hull. Banens totale lengder er: 6248 fra hvit, 5833
fra gul og 5121 fra rød tee.
De fleste baner har noen få hull som kan karakteriseres
som signaturhull. På Kongsvingers golfbane vil du
ha mange hull å velge mellom når du skal velge et
signaturhull.
Kongsvinger golfbane – en spennende golfopplevelse
og en fantastisk naturopplevelse.

Flerbrukshus

KURS/KONFERANSE/SELSKAP

Kongsvinger Golfklubb besitter i dag et ”praktbygg” som
klubbhus. Bakgrunnen for huset er spesiell. Klubben
hadde meget små midler til klubbhus, da byggingen av
de siste 9 hullene startet. Å ta opp ytterligere lån til
klubbhus var utelukket. Ildsjeler i klubben lanserte en
dugnadsidé der kommunen, næringsliv, skogeiere
og medlemmer var inkludert. Ideen ble bifalt av
alle. Gjennom dette arbeidet reiste det seg et hus,
som er en arkitektonisk perle, og beliggende på
en storslagen tomt. Ideen med huset var at alle
brukere av Kongsvinger golf- og friluftspark og Liermoen rekreasjonsområde, Kongsvingers innbyggere,
næringsliv og tilreisende skulle kunne benytte dette
huset til sine aktuelle formål. Ideen var en naturlig
konsekvens av klubbens visjon: ”Kongsvinger golf- og
friluftspark det naturlige møtestedet for alle”.

Huset ble åpnet til klubbens 20 års jubileum og mottok
byggeskikkprisen 2008. Det innholdsrike huset på ca.
400 kvadratmeter, består av restaurant til 70 personer,
kjøkken, to solrike rom til kurs og konferanser med nydelig
utsikt og plass til 16 og 30 personer, 2 store garderober,
ekstra toaletter og en deilig terrasse. Det har nydelig
utsikt, hvor man kan nyte forfriskninger og smakfull mat.
Restauranten driftes av Vinger hotell som står for meny,
matlaging og servering.
Alle som har behov for et sted for private eller forretnings
messige arrangementer vil finne seg til rette i Flerbruks
huset. Huset og parkeringsplassen er det naturlige
utgangspunktet for alle som vil bruke fridtidstilbudene for
eksempel golf, turgåing, jogging, bær – og sopplukking,
den spennende løypa med fortidsminnesmerker eller
bare nyte naturen.

Friluftsparken
HISTORIE NÅTID

Wingerske

WINGERSKE KONGEVeg

Allerede i 1653 skal det være skriftlig belegg for at
dette var viktig transportåre, som var fremkommelig med
artilleri mellom Magnor og Glomma. Således må vegen
sees i sammenheng med Kongsvinger festning, som
en hovedveg for tilførsel av militært mteriell. Wingerske
Kongeveg var i bruk som hovedferdselsveg frem til
1857 da den ble avløst av ny veg. Vegstrekningen på
Wingerske kongeveg, som følger traseén Lierrasta
– Granli, følger i hovedsak det naturlige terrenget. Stedvis
er den oppbygd med opptil 5 meter høye jordmasser og
bredden varierer noe.

Liermoen er et populært friluftsområde som gir et godt
tilrettelagt tilbud for unge og gamle. Om vinteren kan du
gå på ski i de flotte løypene oppkjørt av Granli IL.
Takket være det ny kunstsnøanlegget er løypene og
skisesongen sikret. I sommersesongen kan du spille golf
på Kongsvinger Golfklubbs 18 hulls golfbane En skogsbane i internasjonal klasse. Friluftsinteresserte kan også
benytte de merkede turvegene som er svært populære.
Nå finner du masse spennende kulturhistorie langs disse
vegene.
Den Wingerske Kongeveg er merket av Statens
Vegvesen og dette er en del av den gamle vegen til

Kongsvinger fra Sverige. Kongevegen er vegen du bør
følge for å komme til Liermoen, til fots eller på sykkel. Vil
du gå utenfor utenfor turvegene kan orienteringskartet til
Brandval og Kongsvinger Orienteringslag være nyttig å
ha med seg.
Når treningsturen er over kan du benytte garderober i
flerbrukshuset. Her er det åpent både i sommer- og
vintersesongen. Lierfløyta inviterer også til et avkjølende
bad. Ta gjerne turen til badeplassen hvor du også kan
spille sandvolleyball.
Kongsvinger golf og friluftspark har et tilbud for alle.
Bli med ut du også!

Statens vegvesen har et ansvar for å ta vare på vegens
kulturminner og har utarbeidet en nasjonal verneplan for
ca 370 veger, bruer og bygninger. Wingerske kongeveg
er med i denne planen. Vi ønsker å rette spesiell
oppmerksomheten mot våre verneverdige veger og bruer
i kulturminneåret 2009.

Vakkert

Lierfloyta

TURTERRENG
KUNSTSNØ

Liermoen Kunstsnøanlegg BA ble stiftet i 2007, og eies
og driftes i fellesskap av Granli IL og Magnor UL, skigruppa.
Formålet er å forlenge en etter hvert kort skisesong her
i distriktet, og så snart gradestokken kryper ned mot -5
grader vil snøproduksjonen starte. Den totale lengden på
lysløypa er på 4,4 km, hvorav kunstsnødelen er 2,6 km.
For å bruke anlegget koster det kr 50 pr dag, og sesongkort kr 800.
Når forholdene tillater det kjøres det i tillegg opp ei rund
løype på 6-8 km (uten lys), ute på golfbanen, litt avhengig
av hvilke deler av golfbanen man kan benytte.

–vannvegens historie

TRIM-OG TURSTIER

Fra lang tid tilbake har folk fra Granli benyttet Liermoen
som et område for trim og turvirksomhet. Etter hvert har
området blitt mer og mer benyttet også av folk utenfra,
og da hovedsakelig Kongsvingerfolk.
Granli IL i samarbeid med familien Delphin, merket for
første gang opp løyper her på førsten av 1990-tallet, og
deretter har det bare blitt flere og flere som benytter seg
av Liermoens flotte turterreng som trim- og rekreasjons
område. I dag er det to trimløyper. Det er grønn løype
(4 km), og rød løype (ca.7 km). Grønn løype er i lett
terreng, mens rød løype har noe større høydeforskjeller.
Liermotrimmen er kanskje distriktets største trimaktivitet.
8.500 innføringer i trimbøkene som ligger langs løypa,
forteller om flittig bruk av turstinettet.

Lierfløyta ligger i dag som en perle i landskapet. Lierfløita
og Vrangselva har som nærmeste større vassdrag til
Lier Gård, bidratt med verdifull vannkraft som har vært
sentralt i drift av møller, sagruk og kraftverk opp i gjennom
historien.
Ukjent for mange er at badeplassen ved Fløyta var ei
sagtomt. Her var det sagbruksvirksomhet i mange år.
Den første store saga ble satt opp i 1791. Siden ble det
bygd ei oppgangsag med et vasshjul som målte 6 meter
i diameter.
Det har ligget to møller i Vrangselva mellom nåværende
dam og kraftstasjonsbygningen. Disse var i drift samtidig.
Den ene mølla ble i 1846 kjøpt av daværende eier av Lier
Gård, kaptein Thomas Engelhart. Da Lier elektrisitetsverk ble bygget, flyttet daværende eier av Lier Gård,

Mads Wiel Stang, mølla til Granli stasjon. Denne mølla
ble drevet med strøm fra Lier elektrisitetsverk sammen
med et lite høvleri som ble bygget samme sted. Et nytt
sagbruk ble senere bygget nede i dalen hvor Vrangselva
renner ut i Flyginsjøen. Elva fra Fløyta forsynte Kraftstasjonen med vann, og her var det uavbrutt drift fra
1904 til ca 1970. Kraftstasjonen leverte også strøm til
Kongsvinger. I 1912 ble en ny dam anlagt nedenfor den
gamle sagtomta. Der saga sto, ble det inntaksdam for
tømmer. Fra bassenget ble det lagt en tømmerrenne ned
til den nye saga. Tømmeret ble fløytet fra Bæreia, ned
Holeråa, via Sigernessjøen og sendt ned renna til saga.
Det er i dag ingen slik virksomhet i vassdraget.
Ved brua over Lierfløyta, der du også finner badeplassen,
kan du lese mer om Lierfløytas historie.

Liermoen

Lier gård | Kongsvinger Golfklubb | Granli Historielag | Granli IL | Kongsvinger Festnings Venner |
Brandval/Kongsvinger Orienteringsklubb | 6. klasse ved Langeland Skole | Kongsvinger kommune

Kartet og skilting av området er et resultat av samarbeidet mellom:

GOLF & FRILUFTSPARK

Historiske Fingeravtrykk
Lysløype – 3,4 km
Kultursti – 5,6 km
Lang turløype – 8,6 km
Kort turløype – 5,4 km

Historiske

FINGERAVTRYKK

Gamle furumoer er ikke så vanskelig å finne andre steder
i landet, men på Liermoen kan du gjenoppleve flere
hundre år gammel historie. På skiltene med overskriften
”Det historiske Lier” fortelles det om de dramatiske
kampene mellom norske og svenske soldater. Her får du
en opplevelse av å stå på nasjonalhistorisk grunn.
Det er også mange andre hverdagslige kulturminner som
kan finnes blant furu og mose her ute. Det er ikke så lett
å finne spor etter disse, for den som ikke vet hva man
skal se etter.
Kongsvinger kommune utviklet derfor et undervisnings
opplegg for barneskolen gjennom ”Den kulturelle skolesekken”. Elever i 6-klasse ved Langeland skole fikk slik
vite om de historiske fingeravtrykkene som folk gjennom
tiden har lagt igjen i kulturlandskapet på Liermoen.
Fangstmetoder, kullutvinning og tjæreprodukjon er
aktiviteter som er godt dokumentert gjennom tidligere
kartlegginger og utgravinger. Elevene har produsert
tekster som forteller oss om dette på ulike steder langs
en egen kultursti.
Billedkunstner Dag Skedsmo, Kongsvinger Golfklubb,
Kongsvinger kommune og Hedmark Fylkeskommune
har sammen bidratt for å formidle disse tekstene på en
spennende og kanskje overraskende måte. Du finner
kikkekasser som har fått navnet ”Historiske Finger
avtrykk” langs den blå løypa på kartet over området.

Lier Gard

HISTORISKE LIER
Det nye flerbruksområdet på Liermoen er anlagt på
grunn tilhørende Lier Gård som har lang historie bak seg.
Gården ligger langs den Wingerske kongeveg som går
mellom Rasta i utkanten av Kongsvinger by og Liermoen.
Gårdens historie strekker seg i alle fall tilbake til bronse
alderen, da det finnes en gravhaug fra bronsealderen (år
550 – 1050 e. kr.) på tunet. Gården har også vært åsted
for trefninger mellom norske og svenske styrker flere
ganger, senest i 1808 og 1814. Gården er omkranset
av skyttergraver fra denne tiden, og fra 1905 da forsvaret
var mobilisert i forbindelse med unionsoppløsningen og
det lå store styrker utplassert på Lier gård.
Liermoen har hørt til Lier gård i flere hundre år og
gjennom skiftende eierskap. Lier gård er en av distriktets
store skogsgårder, der skogbruket alltid har utgjort den
største delen av næringsgrunnlaget. Gården har også i
dag skogbruk som viktigste næring, men det drives også
jordbruk, utleie av boliger, utleie av jakt og hytter samt
vedproduksjon.
Den kjente forstmester Thorvald Kiær var tidligere
skogbestyrer for Lier Skog, og tok skogselskapets
medlemmer med til Liermoen for å se på frøtrestillings
hugst, tyndingshugster, foryngelsesfelt med furusåing,
oppgangssagbruk og kullmiler i drift.
Liermoen er i dag et flerbruksområde hvor det fremdeles
drives morderne skogsdrift.

Lier Skanse

SOM KRIGSSKUEPLASS
Kongsvinger festning var gjennom mer enn 200 år et
fastpunkt i forsvaret mot Sverige. Den viktigste delen i
det framskutte forsvaret var Lier Skanse som lå perfekt
til i terrenget til forsvar mot et svensk angrep mot
Kongsvinger.
Her utspant det seg trefninger mellom norske og svenske
styrker både i 1808 og i 1814. I 1808 tapte nordmennene
og Lier Skanse ble besatt av svenske tropper. Sommeren
1814 angrep svenskene igjen, men denne gangen ble
de nedkjempet. Denne trefningen viste at vi nå hadde
både evne og vilje til å forsvare vår nye grunnlov. Det
avtvang respekt og ga oss selvrespekt og styrket den
norske kampmoralen. Det var og medvirkende til at den
svenske kronprins Karl Johan tilbød våpenhvile framfor
fortsatt kamp.
Seieren ved Lier Skanse i 1814 betydde og mye for Norge
i unionstiden med Sverige og ikke minst i forbindelse
med forhandlingene om oppløsning av unionen i 1905.
Stillingenes strategiske betydning kom klart fram i disse
forhandlingene ved at Norge krevde og fikk gjennomslag
for at Kongsvinger festning som eneste grensefestning
skulle bestå. Da var og stillingene besatt i påvente av et
eventuelt svensk angrep mot Norge.
Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) gjenskapte
i 2008 gjennom et historisk spill, trefningen på Lier Skanse
i 1808. I 2014 er det trefningen i 1814 som på samme
måte vil bli gjenskapt med autentiske uniformer og utstyr.

GLÅMA BYGG

DETTE HAR VI BIDRATT MED
• Vi har bistått med tømrerarbeider
på det nye flerbrukshuset.

Glåma Bygg AS er en totalentreprenør
med bred kompetanse og lang erfaring
innen nybygg og rehabilitering.

Vi tilbyr også byggrelaterte servicetjenester
og utleie av verktøy og utstyr.
Vår virksomhet retter seg mot stat, kommune,
industri, næringsliv og boligmarked. Dette
gjør oss til en allsidig totalentreprenør med
kapasitet til å utvikle og gjennomføre små
og store prosjekt i et tett samarbeid med
våre kunder.
Glåma Bygg AS, et naturlig førstevalg for
kunder og samarbeidspartnere.

Glåma Bygg AS ønsker å være en aktiv
støttespiller i utviklingen av gode bo- og
oppvekstvilkår i distriktet. Dette er vesentlig
for å løfte regionen til å bli et spennende og
attraktivt område å bosette seg i og utvikle
eksisterende og ny næringsvirksomhet.
Vi ser på Liermoen flerbruksområde som
et veldig godt tilskudd i en slik sammenheng med flerbrukshuset som et naturlig
samlingspunkt med sin unike beliggenhet.
Gode rekreasjonsmuligheter er viktig
for alle i en ellers hektisk hverdag og i så

Flerbrukshuset
På liermoen
Hos oss kan alle nyte deilige måltider
og god service i skjønn natur.

måte finner man mange muligheter i dette
området. Disse forholdene gjør at Glåma
Bygg AS har satt stor pris på å kunne være
en støttespiller i forbindelse med byggingen
av flerbrukshuset.
Vi i Glåma Bygg AS håper både våre
ansatte og alle andre vil benytte seg av de
flotte mulighetene man finner på Liermoen
være det seg er for avslapning eller diverse
aktiviteter.

Glåma Bygg as
Grue Næringshage
PB 133 - 2260 Kirkenær
Tlf: 62946620
Fax: 62946621
E-post: post@glaamabygg.no

Flerbrukshuset er et sted hvor du kan
nyte en god smårett eller en deilig middag
i avslappende omgivelser. Vinger hotell sine
dyktige medarbeidere sørger for at du blir
tatt godt vare på, servicen, kvaliteten og
atmosfæren vil gjøre opplevelsen unik.

Er du golfer, turgåer, kulturentusiast, bade
nymfe, skigåer eller bare sulten, ja da er
dette stedet du kan slappe av på. Flerbruks
huset er en arena for alle, det serveres
enkle retter, lunsjretter, søndagsmiddag
eller festmiddag, ønsker du bare en kopp
kaffe og vaffel tilbyr vi også det.

Hos oss kan du ha
• Kurs og konferanser
• Bryllup
• Konfirmasjon
• Årsfest
• Julebord

For leie av lokalet ta kontakt på telefon
62 88 81 80.
Vinger hotell ønsker alle hjertelig velkommen,
og gleder oss til vi møtes!

Vinger Hotell & Spa
Østre Solørveg 6
2211 Kongsvinger
Tel: +47 62 88 81 80
Fax: +47 62 81 70 35
www.vinger.no

DETTE HAR VI BIDRATT MED

Flerbruksbanken

NORDAN

På lik linje med Liermoen kan også vi som
bank brukes på flere måter.

En av Skandinavias ledende vindus- og
dørprodusenter.

Vi yter alle former for tradisjonelle bank
tjenester, samtidig som vi også kan tilby alle
typer forsikringsdekninger.

Da vi årlig deler ut betydelige gavebeløp
til alle typer lag og foreninger, har også vi
gitt bidrag til både golfbanen og kunstsnø
anlegget, samt til merking av stinettet på
Liermoen.

Vi ønsker de forskjellige aktørene på
Liermoen lykke til med driften av sine
anlegg, og håper distriktets befolkning vet å
benytte seg av de flotte aktivitetstilbud det
her er tilrettelagt for.

Bank. Forsikring. Og deg.
Besøksadresse: Gågata 31, Kongsvinger. Postadresse: Boks 521 2203 Kongsvinger. Tlf: 62822800 www.sparebanken-hedmark.no

NorDan ble av Vinger Golf AS og
Kongsvinger Golfklubb invitert til å bidra i
realisering av Flerbrukshuset på Liermoen.
Med skissene som forelå på dette tids
punktet var det naturlig at en leverandør
av vinduer- og dører ble kontaktet. Det er
mange vinduer i det nye Flerbrukshuset! Vi
ønsket å ta del i prosjektet og kom raskt i
dialog med styrer, byggherre og arkitekt.
Løsninger og tilvalg ble diskutert og
leveransen fant sted senhøsten 2007.

I naturskjønne omgivelser er flerbruks
anlegget en perle som innbyr til rekreasjon
og fysisk aktivitet for liten og stor. Mange
har bidratt for å få dette til og NorDan er
stolt av å ha tatt del i prosjektet.
Dette er et samarbeidsprosjekt med flere
aktører, herunder Skarnes Videregående
Skole og NorDan. Som et ledd i utvikling
av samarbeid mellom skole og næringsliv
ble det våren 2008 gjennomført praksis-

• Faste vinduer
• Lukkevinduer
• Skråvinduer
• Med og uten sikkerhetsglass/
solskjerming

dag på flerbrukshuset. Service- og teknisk
personell fra NorDan deltok sammen med
lærere og 2 avgangsklasser (tømrere/
murere) og temaene var innsetting av
vinduer, tettemetoder, justering, ventilasjon,
diagonal, service og garantier.
Gratulerer med ferdigstilling av Flerbruks
anlegget på Liermoen!

NorDan AS, Produksjon Arneberg
Salg: 907 51 821/416 37 954
Fax:62 95 64 31
www.nordan.no

Graving og
Transport Tony
Billerud AS

DETTE HAR VI BIDRATT MED

Graving og Transport Tony Billerud AS
er en fortsettelse på Jan Billeruds grus
forretning, så røttene går tilbake til
førsten av 1970 åra. Vi er i dag 5 faste
og 2 sesongsarbeidere. Vi driver med

noe av vedlikeholdet av utstyret selv. Vi
er et lite firma som er lette å samarbeide
med, fordi de annsatte har godt innblikk
i ting og kan ta en del avgjørelser selv.

tradisjonel
anleggsvirksomhet
samt
transport, og er med på vedlikeholds
kontrakt av veger sommer og vinter. På
skotterud har vi eget masseutak av sand
og grus, samt et lite verksted hvor vi tar

• Banearbeid med utgraving
av de første 9 hullene
• Ny badeplass ved lierfløyta
• Vei, vann, kloakk, grunnarbeid
og opparbeidelse
av uteområdet
•	Opparbeidelse av driving range
•	Rydding av trasee for
kunstsnøanlegget

Georg BJØRNSTAD

ARKITEKTLAGET

Georg Bjørnstad har utført
sanitær- og varmeanlegg på
Flerbrukshuset

Vi har tegnet Flerbrukshuset

Regionens største arkitektkontor
- idéutvikling
- prosjektering
- tilbudsinnhenting

Hesbøl
2230 Skotterud
90 59 95 83

Storgata 67, 2212 Kongsvinger. Tlf: 62 81 49 88

- prosjektgjennomføring
- kvalitetssikring

Norskogvegen 10, 2211 Kongsvinger. Tlf: 62 88 27 50
www.arkitektlaget.no

Kongsvinger Kommune
www.kongsvinger.kommune.no
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