
 

 
 

  

Ski for alle livet ut 

 

Årsberetning 
Lillehammer 

Skiklub  
2020-2021 

      

   Ski for alle – livet ut 
 



Innhold 
MEDLEMSÅRET ................................................... 3 
STYRETS ÅRSBERETNING 2021 .......................... 5 
KLUBBENS STYRENDE ORGANER ....................... 7 
MØTER OG TILSTELNINGER ................................ 9 
SAMARBEID OG ANNET .................................... 10 
TEKNISK KOMITÉ ALPINT ..................................... 12 
TEKNISK KOMITÉ LANGRENN ............................... 17 
TEKNISK KOMITÉ FREESKI .................................... 26 

 
 
 
 

 
 

Årsberetning 2020/2021 
 
Ansvarlig redaktør: Jon Erik Rønning 
Redaktør: Stine Lombnæs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 

         
    

  



Medlemsåret
 
Et år går fort og de fleste åra kommer på 
rekke og rad uten å skille seg nevneverdig 
fra hverandre. Året 2020 vil derimot bli 
husket av alle – også i sportslig 
sammenheng. Å drive skiklubb under en 
global pandemi har ingen av oss gjort før. 
Derfor har vi kjent oss på vaklende grunn i 
mange saker: Har vi avlyst arrangementer 
for tidlig, eller for sent, eller burde vi ikke 
avlyst i hele tatt? Kan vi kjøre trening, hvor 
går grensen for toppidrett, kan vi 
gjennomføre Ingalåmi? Spørsmålene har 
vært mange og svarene likeså. Mange 
mener vi har gjort for lite for sent, andre 
mener vi har gjort for mye for tidlig. Jeg får 
meg likevel ikke til å frustrere over alle 
meninger om arbeidet vi i styre og stell 
legger ned. I grunnen hadde det vært mer 
frustrerende om ingen hadde brydd seg. Vi 
skal være takknemlig for det engasjementet 
som mange viser.   

 
I det store og hele tror jeg Lillehammer 
Skiklub har taklet pandemien på en brukbar 
måte, om jeg selv må få si det. Men det er 
selvsagt takket være alle medlemmer som 
lojalt har fulgt opp. Jeg tenker at det er 
viktig og riktig å trekke fram utøvere, 
trenere, ledere og foreldre i klubben vår 
som har stått på for å holde motivasjonen 
oppe. Det er blitt arrangert en rekke 
testrenn og klubbrenn i tillegg til en rekke 
sosiale tiltak, innfor myndighetenes 
retningslinjer. Når dette er sagt så går 
likevel mine tanker til ungdommen som nok 
har betalt den høyeste prisen, en sesong 
«som sisteårs junior kommer aldri igjen». 
Du kan ikke samle de FIS-punktene du 
hadde tenkt å ha med deg inn i 
seniortilværelsen. Alt dette til tross, synes 
jeg klubbens ungdommer har taklet dette 
på en beundringsverdig måte. De sutrer 
ikke, de løfter blikket og ser framover. Det 
lover bra for framtiden. 

 
En ting jeg er har blitt mer bevisst på 
gjennom dette året, er ordet omdømme. 
Når vi har tatt en avgjørelse har vi hele 
tiden hatt klubbens omdømme i bakhodet. 
Hvordan blir dette oppfattet hos 
medlemmer, samarbeidspartnere og andre 
interesserte? Lillehammer Skiklub lever av å 
ha et godt omdømme. Vi skal kunne stå 
med rak rygg og si at vi som klubb tok vårt 
samfunnsansvar og forholdt oss til 
smittevernregler og forordninger. 

Men omdømme er mye mer, vi blir også 
målt på sportslig tilbud og resultater. «Ski 
for alle – livet ut» er vår visjon. Og dette er 
en visjon som gjennomsyrer alt vi arbeider 
med i Lillehammer Skiklub. Og det skal 
selvsagt være rom for både bredde og topp. 
Både i alpint og langrenn har våre utøvere 
prestert på meget høyt nivå. Årets 
høydepunkt var Håvard Solås Taugbøls 
bronsemedalje under VM på ski i 
Oberstdorf. Store gratulasjoner til Håvard 
for dette fantastiske resultatet! Men like 
viktig som de gode resultatene er den store 
bredden - og økningen - vi ser i aktivitetene 
fra våre yngste i skilek og alpinkurs med 
over 100 barn, og opp til de voksne i 
Trening og Mosjon. Freeski (TKF) har på kort 
tid hatt en eventyrlig utvikling, og har nå 
over 100 barn med på aktivitet i skibakken.  

 
Klubbens omdømme handler også om 
økonomi. Styret har hatt mye fokus på 
økonomi og kostnadsstyring. Styret er svært 
takknemlig for å ha gode 
samarbeidspartnere med generalsponsor 
Sparebanken 1 Østlandet i spissen. 
Økonomisk kom vi godt ut av året, takket 
være gode samarbeidspartnere og 
krisepakker knyttet til at NM 2020 ble 
avlyst.  

 



Avslutningsvis vil jeg skryte av våre ansatte; 
Daglig leder Stine Lombnæs, sportsjefene 
Totto Staurset og Petter Blindheim, og leder 
for Ingalåmi Emilie Kristoffersen. Alle legger 
ned en kjempeinnsats for klubben. De er 
alltid blide og hyggelige hvis du kommer 
innom kontoret i Idrettens hus. Det er også 
omdømmebyggende.  

 
En takk går også til alle styrets medlemmer. 
Vi er bredt sammensatt og har hatt gode 
diskusjoner med stor takhøyde, men vi blir 
som regel alltid enig om løsninger og 
vedtak. Dere legger ned utallige 
arbeidstimer og stort engasjement for 
klubben. Takk skal dere ha. 

 

Jeg ønsker også å rette en stor takk til våre 
samarbeidspartnere, sponsorer og til alle 
skivenner og ildsjeler. Uten dere hadde 
klubben stoppet opp. 

 
Med vennlig hilsen 

Lillehammer Skiklub 

Jon Erik Rønning 

Styreleder 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Styrets årsberetning 2021 
 

Rolle Navn 
Styreleder Jon Erik Rønning 
Nestleder Eiliv Furuli 
Styremedlem, Leder TKA Jørn I. Kojen 
Styremedlem, Leder TKL Geir Løvlien 
Styremedlem, Leder TKF Caroline Bræin Klette 
Styremedlem, ansvar økonomi Svein Andresen 
Styremedlem Ole Bertil Reistad 
Styremedlem  Ole Kristian Kirkerud 
Styremedlem  Kjersti Isaksen 
Varamedlem Stian Sletmoen 

 
I perioden fra årsmøtet i fjor til årsmøtet i 
år har det vært avholdt 10 styremøter, 
inkludert et styreseminar på Ilsetra i 
oktober 2020. Daglig drift (herunder 
koronavurderinger), økonomi, 
sponsorarbeid, strategi og klubbutvikling, 
Kanthaugen, klubbhus, Ingalåmi og eierskap 
i Birken er blant temaer som har vært på 
dagsordenen.  
 
Styret er bredt sammensatt og har hatt 
gode diskusjoner for å komme fram til gode 
løsninger og vedtak. Styremedlemmene har 
også fått ansvar for forskjellige temaer som 
skulle tas opp. Strategiplanen som har vært 
ute på høring hos TK’er og medlemmer har 
selvsagt tatt mye tid. Eilif Furuli, Caroline 
Bræin Klette og Ole Kristian Kirkerud har 
ledet arbeidet fra styrets side, i samarbeid 
med daglig leder. Det foreligger nå en ferdig 
strategi som vi er fornøyde med og som vi 
håper at klubbens medlemmer kjenner seg 
igjen i.  
  
Styret har også satt ned en gruppe som skal 
utvikle Kanthaugen som nærmiljøanlegg. 
Styret utnevnte Gøran Langgård som leder 
av det arbeidet.  
 
I Birkebeinerrennet A/S, hvor LSK eier 50%, 
ble Reidun Karlsen, Eiliv Furuli og Jon Erik 

Rønning valgt inn i styret. 
Generalforsamlingen (hvor disse møter) 
valgte de to sistnevnte til styremedlemmer i 
Birken A/S, her ble også Tomas Holmestad 
fra klubben valgt som styreleder.  
Styret har også satt ned en 
organisasjonskomite i forbindelse med 
Ingalåmi, ledet av Erik Alver. Emilie 
Kristoffersen er engasjert som koordinator 
for arrangementet og var nestleder i 
organisasjonskomiteen. Komiteen gjorde en 
strålende jobb selv om pandemien satte en 
stopper for selve arrangementet. Som et 
supplement ble det gjennomført 3 perioder 
med det «virtuelle skirennet» Inga-sporet. 
Dette ble svært godt mottatt blant mange 
damer som spente på seg skia og gikk de 
14,2 km.  
 
Medlemstallet var ved siste årsskifte på i 
underkant av 1200 medlemmer, hvorav 5 er 
æresmedlemmer og 5 er livsvarige 
medlemmer.  
Kjønnsfordeling i medlemsmassen er 2/3 
menn, 1/3 kvinner. Klubben har omtrent 
450 aktive medlemmer under 20 år.  
I alderen 20 – 50 år er det 270 medlemmer, 
mens fra 50 – 100 år er det ca 500 
medlemmer, både skiklubvenner og aktive i 
Trening og Mosjonsgruppa.



 
 

Komiteer og utvalg: 

 
Kontrollkomite  
Leder Stein-Ivar Lien 
Medlem Oddleiv Sæle 
1. varamedlem Dorthe Korsæth 
2. varamedlem Asgeir Linberg 

 
Birkebeinerrennet AS 
Medlem/nestleder Eiliv Furuli 
Medlem Jon Erik Rønning 
Medlem Reidun Karlsen  
1. varamedlem Hans A. Kjærnsli 
2. varamedlem Merete Fjeldavlie 
3. varamedlem Ole Kristian Kirkerud 

 
Valgkomite 
Leder Bjørgulf Noraberg 
Medlem Morten Stavseth 
Medlem Hans Amund Kjærnsli 
Medlem Hilde Grøneng 

 
Revisor 
BDO Lillehammer 
v/Rune Pettersen
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Klubbens styrende organer 
 
Teknisk Komité Alpint 
Leder      Jørn Koien 
Økonomiansvarlig   Ketil Norheim 
Medlem    Jørtik Lindberg 
Medlem    Mathias Bakke-Haugen 
Medlem    Jo Mork 
Medlem    Aurora Kojen 
Materiellansvarlig   Ole Christian Brobakken 
 
Teknisk Komité Langrenn 
Leder     Geir Løvlien 
Senior representant   Ståle Hamnes 
Junior representant   Nils Gaute Prestmo 
Yngres representant   Magnus Solberg 
Dugnadsansvarlig   Berit Melbø 
Økonomiansvarlig   Ole Berge 
Materiellansvarlig   Kristin Landmark 
Arrangementsansvarlig  Terje Torseth 
Oppmann Para   Einar Hoff 
 
Teknisk Komité Freeski 
Leder     Caroline Bræin Klette 
Sportslig ansvarlig og trener   Gøran Langgård 
Økonomiansvarlig    Kenneth Nordahl-Pedersen 
Trener      Kristian Lien  
Trener      Raymond Sjømark  
 
Administrasjon og sportslig ansatte 
Stine Lombnæs er ansatt i 70 % stilling som daglig leder.  
Petter Blindheim er ansatt i 100 % stilling som sportslig leder langrenn. 
Bjørn Tore Staurset er ansatt i 50 % stilling som sportslig leder alpint og 50 % stilling som 
sponsoransvarlig.  
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Økonomi 
Lillehammer Skiklub's regnskap for 2020 
viser et overskudd på kr 2 410 745. Ski-NM 
2020 i mars og Red Bull Janteloppet i april 
ble avlyst pga covid-19. Begge 
arrangementene var kvalifisert for 
kompensasjon fra Staten og etter søknad 
ble det en utbetaling på ca kr 3,3 mill. 
Forpliktelser i forhold til arrangementene 
ble gjort opp. Ski-NM ga et overskudd på 
ca kr 700.000, som var noe lavere enn 
opprinnelig budsjett.  
Noen av våre samarbeidspartnere tok 
virkelig sitt samfunnsansvar og ga klubben 
støtte i forbindelse med koronakrisen og 
avlysninger av arrangementer.  
Støtten skal disponeres til sportslig 
aktivitet og tiltak for barn og ungdom i 
klubben. 
Lønnskostnader i klubben er økt med kr 
522 000. Dette skyldes blant annet 
utbetalinger i forbindelse med Ski NM og 
stipend til NSF løperfond.  
Det er lavere kostnader og aktivitet 
knyttet til deltakelse i konkurranser. Styret 
og administrasjonen har også hatt fokus 
på kostnadsbesparende tiltak. Utbytte fra 
Birkebeinerrennet AS er mottatt med kr 
290' mot kr 525' året før.  Klubben kan 
ikke regne med utbytte fra dette selskapet 
de nærmeste årene. 
Styret er tilfreds med årets resultat som 
gir et godt grunnlag for videre sportslig 
satsning. Regnskapet er avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift.  Årets 
resultat kr 2 410 745 foreslås overført til 
annen egenkapital. 
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Møter og tilstelninger 
Det har vært en redusert sesong for store 
sammenkomster, men vi har gjennomført 
det vi kan av ulike arrangementer innenfor 
smittevernbegrensningene.  
 
Ordinært årsmøte ble holdt på 
Birkebeineren Hotell 16. juni 2020 med 26 
stemmeberettigede medlemmer til stede, 
i tillegg til styret. Fra styret deltok Jon Erik 
Rønning, Eilif Furuli, Jørn Kojen, Geir 
Løvlien, Caroline Bræin Klette, Ole Bertil 
Reistad, Ole Kristian Kirkerud og 
Aleksander Eriksson. Fra administrasjonen 
Stine Lombnæs, Bjørn-Tore Staurset og 
Petter M. Blindheim. 
 
Det har i løpet av året blitt gjennomført 
flere handledager for klubbens 
medlemmer hos Sport 1 Lillehammer. For 
å redusere antall mennesker samlet, har 
det blitt gjennomført «handle-perioder», 
noe som har blitt tatt vel imot og hatt godt 
oppmøte.  
 
SpareBank1 Østlandet Sommerskiskole 
fortsatte også i 2020 sin gode oppslutning. 
Som året før, var vi på Birkebeineren 
Skistadion, og alle måltider med varm 
lunsj ble servert av Skistua Cafe, til stor 
begeistring for barn og trenere.  
Pga corona ble sommerskiskolen noe 
annerledes i år, med litt mer avstand 
mellom gruppene både på trening og i 
pausene, men med nøye planlegging fikk 
vi gjennomført alle økter som planlagt. 
Den siste dagen ble det langtur til 
Øfstdalsfossen, der vi grillet pølser og 
koste oss. Vi er veldig fornøyde med 
hvordan skiskolen har utviklet seg og vi 
ønsker sammen med Sparebank 1 
Østlandet og utvikle denne videre. 
 
Den tradisjonelle Sparebank1 byttehelgen 
måtte dessverre avlyses i år. Det var synd, 
for vi er store tilhengere av gjenbruk av og 
muligheten til å kjøpe godt utstyr til en 

billig penge. Slik blir terskelen for å være 
med på idrett lavere og gjør det mer 
tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne 
arrangere byttehelg igjen til høsten. Som 
et alternativ har vi oppfordret 
medlemmene til å benytte seg av 
klubbens Facebook-gruppe for kjøp og salg 
av brukt skiutstyr og skiklubb-klær, og 
denne blir hyppig brukt. Det liker vi! 
 
Den tradisjonelle julekaffen for klubbens 
pensjonister, æresmedlemmer og andre 
ble også i 2020 holdt på Birkebeineren 
Hotell med omtrent 40 personer til stede. 
Dette er en svært hyggelig tradisjon, som 
både de inviterte og administrasjonen 
setter pris på. Birkebeineren Hotell, som 
er en av klubbens samarbeidspartnere, 
vartet opp med nydelig julebuffet, og det 
ble diktlesning og hyggelige samtaler, 
innenfor trygge corona-rammer. 
 
I mars fikk vi være med på et helt nytt 
konsept i regi av vår generalsponsor 
Sparebank1 Østlandet, nemlig 
«Skibanken». Vi har mottatt over 30 par 
ski, staver og skisko til barn og voksne, til 
odel og eie, som vi kan bruke til utlån og 
rekruttering. Vi har allerede hatt en 
fantastisk skidag på stadion, med elever 
fra Læringssenteret, og med hjelp fra 
Sparebank1 Østlandet og Sport1 
Lillehammer.  
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Samarbeid og annet 
 
Samarbeidspartnere 
Klubben har opprettholdt det gode 
arbeidet på markedssiden og hatt god og 
tett dialog med våre samarbeidspartnere i 
2020, til tross for at coronaen har lagt en 
demper på aktivitetene.  
 
Vi opplever at skiklubben er en attraktiv 
samarbeidspartner for både lokalt og 
regionalt næringsliv, i tillegg til idrettskrets 
og idrettsforbund lokalt og nasjonalt. Vi 
får også henvendelser fra kommune, 
skiforbund og andre samarbeidspartnere 
om å være med på ulike arrangementer, 
noe som viser at vi er en attraktiv og 
profesjonell samarbeidspart.  
Skiklubben har et nært samarbeid med 
Olympiaparken om store arrangementer,  
 
 
 

 
 
 
og stiller med dugnadspersonell og annen 
kompetanse.  
 
Vi har også spennende samarbeid med 
RedBull om store arrangementer i 
regionen. 
  
Alle våre partnere presenteres med logo 
bak i årsmeldingen.        
 
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) 
Klubben har et godt samarbeid med både 
NTG for de av våre utøvere som ønsker å 
kombinere utdanning med satsing 
innenfor både alpint, langrenn og freeski. 
Mange av klubbens yngre medlemmer har 
også søkt seg til NTG-U, som vi også 
samarbeider godt med.   
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Teknisk Komité alpint  
 
Teknisk Komite Alpint (TKA) 
TKA har bestått av 7 personer og har 
avholdt månedlige møter gjennom 
sesongen. Hvert medlem i TKA har i tillegg 
til å sitte i TKA definerte oppgaver og 
ansvarsområder. I tillegg er det avholdt 
flere arrangementsmøter, trener- og 
foreldremøter samt flere sosiale 
arrangementer. Det er høyt aktivitetsnivå i 
TKA og i de ulike aldersbestemte grupper 
der dugnadsinnsatsen er svært høy.   
TKA har jobbet mye med tilrettelegging av 
sportslig aktivitet og arrangementer samt 
prioritert å bygge miljø og langsiktighet i 
alle grupper. Videre har det vært stort 
fokus på å få på plass en tilfredsstillende 
økonomi for å kunne gjennomføre 
sportslig aktivitet. I all hovedsak har vi fått 
dette til gjennom større arrangement i 
Hafjell.  
 

 
 
Miljø og skiglede 
Det er for TKA viktig at alle trives og at vi 
har et godt og inkluderende miljø. 
Terskelen for å bli med skal være lav, der 
vi håper å kunne ta vare på alle som vil 
være endel av vårt alpinmiljø. Vi 
verdsetter langsiktig tankegang og 
positivitet der våre grunnverdier er  
førende i alt vi foretar oss: Glede, 
Fellesskap, Kameratskap, Helse og 
Ærlighet. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Sportslig Aktivitet i Lillehammer Skiklub 
Alpint 
 
Det har vært en krevende sesong hvor de 
høydepunktene mange har gledet seg til 
har blitt satt på vent eller har utgått. Dette 
er for eksempel det å kunne oppleve å 
være eldste deltagere i sine årsklasser i 
Bend It, Telenorlekene og 
Hovedlandsrennet. Vi har heller ikke fått 
gjennomført den tradisjonsrike turen til 
Hintertux. Dette var det mange som 
hadde gledet seg til, men det lot seg ikke 
gjennomføre i 2020. Når det er sagt, så 
har vi også hatt muligheter til å tenke nytt, 
og gjennomføre andre aktiviteter som en 
vanligvis ikke har hatt tid eller mulighet til 
tidligere. Vi har hatt god tid til å tenke 
utvikling for utøverne uten at de har følt 
seg stresset med tanke på renn og 
konkurranser. Noen av de felles 
høydepunktene vi har gjennomført er «61 
grader nord» som var en 
overnattingssamling ved Dokkvatnet i 
Gausdal hvor det ble sovet under åpen 
himmel. Her ble det samarbeidsøvelser 
med luftgeværskyting, kanopadling, 
rollerblades, sykling og løping. Vi har også 
gjennomført Tande Farmer Challenge, 
klubbrenn, sosialdag, gruppesamling og 
mye god trening. 
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Skikurs 
Skikursene i Kanthaugen har blitt 
gjennomført, men med noen 
begrensninger. Vi måtte droppe pulje 1 
som skulle gå fra januar til midten av 
februar. Vi har heldigvis fått gjennomføre 
pulje to med to grupper på kort varsel og 
god påmelding. Vi hadde to nesten fulle 
kurs og det har vært fine, trygge og 
lærerike kurs. Deltagerne hadde 
formidabel utvikling, de har kjørt porter, 
skogsløyper, pudder og lekt seg sammen. 
Instruktørene har lagt ned en fantastisk 
innsats. Caroline, Thilla, Sigrid, Gabriel, 
Line, Julie og Pål-Martin fortjener en stor 
takk som kunne stille på kort varsel og for 
gjennomføringen. Skikursene ble 
gjennomført på fem kvelder. 
 
 
U10 (6-10 år) 
Antall ca 35 løpere 
 
U10 gruppen i år har vært under ledelse 
av Ørjan og Øystein. De har fått god hjelp 
av Magnus til å planlegge morsomme og 
spennende treninger så langt. Jeanette 
har sørget for at foreldre har fått god 
informasjon og sammen med Morten, som 
har vært sosialminister, stått på for at alle 
skal føle seg velkommen på treningene. 
Det har vært et godt tilsig av nye 
medlemmer igjennom sesongen. Fokuset 
er alltid å kose seg på ski og dette 
gjenspeiler trenergruppa og iveren som 
smittes over på løperne. Det har ikke vært 
rom for så mange sosiale krumspring, men 
når nissen kom på siste innetrening før jul 
så var smilene til løperne like store som 
øynene. Det er lett å høre denne gjengen 
når de står i heisen. Treningene har i all 
hovedsak foregått tirsdager og torsdager i 
Hafjell. Enkelte helger har vi også kjørt 
lørdag eller søndag med trening. Siden 
vinteren kom sent til Hafjell var det 
enkelte kvelder i Kvitfjell i november. 
Sesongens største høydepunkt var 

samlingen etter vinterferien på Kvitfjell. 
Her bodde vi på Gudbrandsgard Hotel 
midt i bakken med ski in og ski out. Her 
koste løpere og foreldre seg. På dagtid var 
det skikjøring i bakken og på 
ettermiddagen fikk vi lov til å være i 
bassenget og ta ut den siste energien. 
Høydepunktet på samlingen må kanskje 
sies å være å få kjøre utforløypa i Kvitfjell. 
Den ble delt opp i seksjoner hvor det ikke 
fantes noen øvre fartsgrense.   
 
De aller fleste har stilt opp på klubb- og 
kretsrenn i og utenfor Hafjell.  
 
U12 
Antall:18 løpere 
 
U12 gruppen har hatt et høyt 
aktivitetsnivå med totalt 4 ukentlige 
treninger i vintersesongen og 3 
barmarksøkter i høst-sesongen. Sesongen 
startet allerede første helgen i mai i 2020 
med samling på Dombås, og gjennom 
høsten var det Juvassamlinger før 
sesongen lokalt startet i slutten av oktober 
på Kvitfjell. Denne gruppa har vært under 
ledelse av Kjetil og Espen. De har stått på 
både sene kvelder og tidlige morgener for 
å tilrettelegge for at denne gjengen har 
hatt det morsomt og kunne utviklet seg på 
trening og bli sett. Ayla som oppmann har 
holdt Kjetil og Espen i ørene når det har 
trengtes og har tilrettelagt det sosiale, 
samt sørget for god kontroll på 
smittevern. Gruppen har bestått av 3 
jenter og 15 gutter. Gruppen har hatt et 
veldig godt tilsig gjennom sesongen, noe 
som har vært veldig hyggelig. Årets 
høydepunkt var samlingen som ble 
gjennomført sammen med U14 gruppen 
på Dombås første helgen etter 
vinterferien. Her ble det kjørt masse på ski 
og det var helt ferskt pudder i skogen vi 
fikk boltret oss i.  
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Løperne har deltatt på kretsrenn i 
Oppland. I tillegg har de stilt mannsterke 
opp på klubbrenn igjennom hele 
sesongen.  
 
U14 
Antall: 11 løpere. 
 
Aktiviteten i U14 har i snitt vært på 4-5 
ukentlige skidager i for- og rennsesongen. 
På høsten var det 3 økter barmark i uken 
med allsidig basistrening. Gruppen består 
av 5 jenter og 6 gutter. Østen Tande er 
hovedtrener og hatt god hjelp fra Roar 
som hjelpetrener og Martin som 
oppmann. Dette trekløveret har sørget for 
at gruppen har kost seg både på og 
utenfor treningene. Det har vært enorm 
utvikling på utøverne og de har tatt store 
steg som alpinister. Gruppen har stort sett 
gjennomført treningene sine med U16 
gruppen. Sesongen for denne gruppen 
startet også på Dombås første helgen i mai 
2020. Sammen med U12 gruppen hadde 
de høydepunktet på Dombås første helgen 
etter vinterferien. På denne samlingen fikk 
både store og små god trening. Utøverne 
trente ned bakken, mens foreldrene gikk 
opp bakken eller på langrenn når barna 
kjørte pudder. 
 
Utøverne har deltatt på krets- og 
klubbrenn. 
 

 
 
 
 
 

U16 
Antall: 12 løpere 
 
Det høyeste aktivitetsnivået finner vi i U16 
gruppen. 4 barmarksøkter i høstsesongen 
og 4-5 skidager i sesongen. Vi har kjørt en 
barmarksøkt i uken med 15/16 års-gruppa 
i langrenn. Dette har vært veldig 
inspirerende og gøy og noe vi ønsker å 
fortsette med. Gruppen består av 9 jenter 
og 3 gutter. Gruppen har vært under 
ledelse av Totto og Jørtik med Mette som 
har organisert det som gutta boys ikke har 
klart eller tenkt på. Sesongen startet også 
for denne gruppen på Dombås første 
helgen i mai 2020. Så var et av 
høydepunktene Pinsesamlingen for U16 
på Juvass. Her fikk utøverne helt egen 
hytte, mens foreldrene måtte nøye seg 
med leiligheter. Det har blitt gjennomført 
ca 120 treningsdager på ski og ca 60 
barmarksøkter. De eldste utøverne i 
gruppen fikk være med NTG på en 
hospiteringssamling på Juvass i oktober, 
noe de synes var veldig stas og lærerikt. 
Høydepunktet til gruppen var første 
helgen etter vinterferien i Aurdal. Her 
bodde vi på toppen av skisenteret, fikk 
kjørt masse på ski og en real konkurranse 
på kvelden i spillet Gruble.  
 
Løperne har deltatt på krets- og klubbrenn 
 
Junior- og seniorløpere: 
Det har vært en tilnærmet normal sesong 
konkurransemessig for våre junior- og 
seniorløpere, og de har fått gjennomført 
mange renn. 
Marcus Vorre kjørte VM i Cortina i Super-
G og utfor. I tillegg klarte han å kvalifisere 
seg til spesialslalåmen. Marcus har kjørt et 
eget opplegg gjennom sesongen og vært 
på reisefot fra starten av februar og kom 
hjem akkurat til å rekke påsken. 
Andreas Amdahl har i år også vært med på 
å prege FIS-renn i Norge og vunnet 5 
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ganger. Den ene seieren sikret han 
Norgesmestertittelen for U21 i storslalåm. 
Nikolai Larsen noterte seg for sine første 
pallplasser i FIS i Super-G på hjemmebane 
i Hafjell. Han forsynte seg grådig av 
medaljene og stakk av med sølv i Super-G 
U21 og bronse i Alpin kombinasjon. 
Amalie Harildstad Bjørnsgård noterte seg 
for nok en NM-medalje og kan smykke seg 
med tittelen Norgesmester i Alpin 
Kombinasjon i U21.  
Clara-Marie Vorre hadde en fin utgang på 
februar og inngang på mars da hun først 
debuterte i Europa Cupen i Italia før hun 
på sin bursdag kunne debutere i World 
Cup i Åre.  
Våre andre junior- og seniorutøvere 
jobber hardt for å utvikle seg videre og tar 
nye steg hele tiden. I tillegg til de 
ovennevnte utøverne har vi Amelia Gillard 
(trener med NTG), Oliver Norheim 
(3.klasse NTG), Hermann Linberg (1.klasse 
NTG), Thomas Gillard (trener med NTG), 
Fredrikke Linn (1.klasse NTG) og Ulrik 
Rykhus Danielsen (Sierra Nevada College). 
 
Arrangement i Hafjell 
Lillehammer Skiklub alpint har gjennom 
flere år tilegnet seg en svært høy 
kompetanse på arrangement der vi har 
flere personer på et meget høyt nivå 
nasjonalt og internasjonalt.  
Funksjonærmoralen er høy der de aller 
fleste legger ned et betydelig antall dager 
for å gjennomføre skirenn. Det er viktig for 
samholdet og kulturen i alpingruppa 
samtidig som denne innsatsen bidrar 
betydelig til økonomi i vår sportslige 
satsning.  
 
Vi har fått mange og gode 
tilbakemeldinger både fra Norges 
Skiforbund, FIS og øvrige klubber i Norge 
og internasjonalt på hvor bra og på hvor 

høyt nivå vi gjennomfører våre 
arrangement.  
Vi har gjennomført 6 klubbrenn, de 
rennene her er meget viktig for 
rekruttering, og hatt rammer som har gitt 
utøverne lyst til å kjøre fort på ski. 
Av større arrangement har vi gjennomført 
FIS Fartsuka i januar. 
 
Para-VM stod også på kalenderen men ble 
utsatt til 2022. Her kommer størsteparten 
av medlemmene til å stille som 
funksjonærer som sikrer god inntekt inn i 
gruppen.  
 
Uten det store engasjementet i 
alpingruppa hadde vi ikke vi kunnet 
gjennomføre disse arrangementene med 
de resultatene vi har gjort. En stor takk til 
alle som stilte opp som funksjonærer.  
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Teknisk Komité Langrenn  
 
TKL har i rapporteringsperioden bestått av 
9 personer og har avholdt månedlige 
fysiske eller Teamsmøter. Hvert medlem i 
TKL har i tillegg til å sitte i TKL definerte 
oppgave og ansvarsområder som de har 
fulgt opp gjennom året.  
 
I tillegg er det avholdt flere budsjett- og 
sportslige planleggingsmøter.  
 
TKL har gjennom årets sesong og den 
pågående koronapandemien hatt høyt 
fokus på å legge til rette for et godt 
sportslig opplegg i alle treningsgrupper 
innenfor rammene gitt av sentrale 
myndigheter, Norges skiforbund og lokale 
helsemyndigheter. Dette har vært svært 
krevende for TKL, sportssjef så vel som for 
trenere og utøvere. Samtidig har vi 
gjennomført en stram og ansvarlig 
økonomistyring.  
 
Gjennom sesongen 2020/21 har TKL også 
arbeidet med å rendyrke rollene i TKL 
videre, samt se på oppgavefordelingen 
mellom TKL, Sportssjef og oppmenn for å 
frigjøre mest mulig tid til vår 
kjernevirksomhet – sportslig aktivitet.  
 
Sportslig aktivitet 
Koronapandemien har gjort det svært 
utfordrende å gjennomføre samlinger, 
fellestreninger og konkurranser også i 
sesongen 2020/21. Likevel har det 
gjennom god planlegging, organisering og 
tilrettelegging vært mulig å gjennomføre 
stort sett alt av samlinger og 
fellestreninger. Imidlertid har 
konkurransetilbudet på krets- og nasjonalt 
nivå vært svært begrenset. Vi har derfor 
arrangert et stort antall testrenn i 
klubbregi. Jeg vil benytte anledningen til å 
takke alle i TKL, sportsjef, trenere og 
utøvere for den formidable jobben som er 

utført og ikke minst evnen og viljen til å 
tilpasse seg en ny hverdag. 
 
Hvordan alt dette i sum vil slå ut med 
tanke på rekruttering og hvor mange som 
på lang sikt fortsetter som skiløpere er en 
bekymring vi deler med alle skiklubber i 
hele Norge. 
 

 
Støtteapparat med trygg corona-avstand.. 
 
Skileik 1. - 4. klasse; 7 – 10 år 
I år har vi hatt en stor gruppe på totalt 97 
barn som har vært med på skileik etter 
fordelingen vist under, en gledelig økning 
på 40 % fra 69 barn i fjor. Samlet 
jenteandel er på 43 %, det er også en 
økning fra i fjor.  
 

Årskull Jenter Gutter Totalt 
2011 5 10 15 
2012 13 21 34 
2013 11 12 23 
2014 13 12 25 

 
Gruppen har hatt en stabil og god gruppe 
foreldre som trenere og hjelpetrenere. De 
gjør en imponerende god jobb med mange 
barn i hver gruppe og som ofte krever 
hjelp til både klær, staver, ski og få god flyt 
i og mellom aktivitetene – ikke minst i år 
hvor smittevernstiltak har gjort 
gjennomføringen enda mer krevende. 
Dette lover godt for framtiden til klubben!  
Basert på erfaringene fra i fjor har vi i år 
gjennomført skileik med egne grupper pr 
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trinn og opplever dette som en god 
modell for å få mindre grupper med flest 
kjente ansikter for barna og mer likt 
ferdighetsnivå i hver gruppe.  
Skileik startet som vanlig opp etter 
høstferien med aktivitet hver tirsdag etter 
det. Vi bestemte oss tidlig for å 
gjennomføre alt utendørs i år, ikke minst 
på grunn av smittevern. Det viste seg å 
være en smart strategi og gjorde at langt 
flere treninger kunne gjennomføres. 
Barmarkstreningen ble gjennomført med 
oppmøte utenfor Håkons hall hvor 
området rundt hallen og opp mot 
Kleivbakken ble benyttet. Litt mørkt, men 
fint område for leikbasert skitrening. Fra 
og med 8. desember har treningen vært 
på ski på Birkebeineren skistadion. Noen 
kvelder måtte vi avlyse pga kulde. Fokus er 
som tidligere år lek og gode ferdigheter på 
ski. Gjennom lek har vi fått øvd inn både 
koordinasjon og balanse.  
I år har det vært krevende å gjennomføre 
skirenn, ikke minst for de minste hvor vårt 
lokale tilbud med Swix-karusellen er helt 
sentralt. Vi klarte dessverre bare å få til ett 
renn i vinter, først 18. mars. Dette ble en 
suksess med en flott og inspirerende 
skicross-løype for barna. Noen av barna 
har deltatt i de få rennene som har vært 
gjennomført i nærheten, men med 
usikkerhet på gjennomføring, mange 
avlysninger og tidlige påmeldingsfrister 
har vi hatt ganske få fra skileik på disse 
rennene.  
 
5. og 6. klasse; 11 - 12 år  
Totalt 15 barn med følgende fordeling: 

Årskull Jenter Gutter Totalt 
2009 4 6 10 
2010 0 5 5 

 
Denne sesongen har vi pleid å være rundt 
10-12 barn på trening. Guttene har vært i 
flertall, og det var ingen jenter fra 2010 
som ble med jevnlig, selv om ett par av 
dem var med 1-2 treninger. Vi fikk med en 

ny 12-års jente, ellers ingen nye.  
 
På trenersiden har vi vært 5 foreldre, 4 av 
dem har vært med fra fjorårets 11/12 år, 
mens en har blitt med fra skileik (4. 
klasse). Oppmann fortsatte fra i fjor. Det 
har vært minimum to trenere pr trening.  
Vi startet opp med barmarkstreninger 
uken etter høstferien. Treningene ble lagt 
opp med en barmarkstrening og en 
rulleski-økt hver uke. De fleste hadde 
prøvd seg på rulleski før, men det var stort 
spenn i ferdighetsnivået, noe som har 
vært godt hensyntatt av trenerne. Når 
snøen kom, ble det annenhver uke med 
klassisk og skate. 
 
Det har hele sesongen vært varierte 
aktiviteter med fokus på basisferdigheter, 
teknikk, lek og mestring for alle, uavhengig 
av ferdigheter, som overordnet mål. Dette 
har krevd gode forberedelser og 
gjennomtenkte øvelser, men med god 
planlegging og dyktige trenere har dette 
gått fint.  
 
Vi startet sesongen med en liten vri på 
Miljøsamlingen på Ilsetra, da denne ble 
omgjort til en dagsamling av 
smittevernhensyn. Men vi fikk allikevel til 
2 økter, sosialt og selvfølgelig bading! 11 
barn deltok på samlingen, som var en 
suksess. 
 
Det har vært avholdt 2 (planlagt 
månedlige) samarbeidstreninger med 
naboklubber som ett miljøskapende tiltak, 
da det er sårbart for videre rekruttering å 
ha en så liten jentegruppe.  
Dette tilbudet har vært godt tatt imot, og 
det har deltatt barn fra Lillehammer, 
Roterud og Søre Ål som både er født i 
2010 og 2009.  
 
Det har vært få konkurranser utenfor 
klubben, men de aller fleste som pleier å 
delta på treninger er også med på enten 
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de interne eller spesielt GD-cuprennene 
som har vært avholdt.  
Vi var i tillegg påmeldt til både 
Madshusstafetten og Øverbystafetten, 
men begge ble avlyst. Da ble det heller 
arrangert «Ungdomsbirken»-tur med 
innlagte oppgaver, fokuset var det sosiale 
og dagen ble avsluttet med pizza.  
Det har vært en sesong som har vært 
vanskelig å planlegge, men fantastisk 
innsats fra spesielt hovedtrener Terje 
Torseth har gjort at ungene har hatt et 
godt tilbud om konkurranser og varierte 
treninger. Engasjerte trenere og ivrige 
barn har gjort at alle barna har hatt en fin 
utvikling gjennom sesongen.  
 
11-12 års gruppen er kanskje en liten 
gruppe, men er en solid gruppe med ett 
veldig godt miljø. 
 
 
7. og 8. klasse; 13 - 14 år 
13-14 års-gruppa har sesongen 2020-2021 
vært en gruppe med totalt 26 løpere etter 
følgende fordeling: 

Årskull Jenter Gutter Totalt 
2008  6 4 10 
2007 11 5 16 

 
Som tidligere år, har 13-14 hatt 
treningssamarbeid med samarbeidende 
klubber. Nytt av året er at Vingrom IL også 
ble med i det samarbeidet, sammen med 
Roterud, Søre Ål og Follebu. Håper det er 
noe som videreføres i årene fremover. 
Samarbeidende klubber har vært ca. 20 
løpere i tillegg til skiklubben sine egne. 
Dette har gitt et svært godt miljø i gruppa 
med plass til alle, uavhengig av ferdigheter 
og egenskaper. Stor deltakelse på trening 
stiller krav til god organisering og 
gjennomtenkte øvelser, men med god 
planlegging fra hovedtrener har dette gått 
fint. Pga. covid-19 har den store gruppen 
gjort at de har vært fast delt opp i to 
kohorter, enkelte treninger i tre kohorter. 

Målsettingen for all aktivitet i gruppa har 
vært «flest mulig lengst mulig», og det har 
vært lagt stor vekt på aktivitet og øvelser 
som gir utfordringer og mestring for alle 
og hvor ulikt nivå blir minst mulig synlig. 

Robert Granseth har vært hovedtrener for 
gruppa. Han har vært en kunnskapsrik 
trener. Robert har fått bistand av 
hjelpetrenere/foreldre; fem fra 
Lillehammer, fire (teller som to i frekvens) 
fra Roterud og fire (teller som to i 
frekvens) fra Søre Ål.  Merete Støen har 
vært oppmann. 

Før sommerferien ble det avholdt noen 
rulleskitreninger for skiklubbens 
medlemmer. Fellestreningene startet opp 
etter skolestart i august med 
søndagslangturer, barmarkstrening og 
rulleski tirsdager og torsdager. Etter 
høstferien ble treningstilbudet utvidet 
med basistrening Ung&Sterk arrangert av 
Friskis&Svettis i Håkons hall. Siden gruppa 
har vært så stor, har skiklubben etter 
hvert stilt med en hjelpetrener på 
Ung&Sterk. Vinteren kom tidlig i år også, 
og fra desember ble alle treninger 
gjennomført på ski vekselvis med begge 
stilarter.  

Sesongen har vært preget av covid-19 
med mange avlyste arrangement. En 
gledelig stor gruppe begrenser også litt 
muligheten for sosiale tiltak med gruppen. 
Det har vært arrangert flere testrenn slik 
at gruppen har kunnet konkurrert selv om 
ordinære renn har vært avlyst. Her har det 
også vært servering av kaker, og det har 
vært god stemning.  
 
Av aktiviteter utenom fellestreninger, har 
vi gjennomført Høstsamling på BB-stadion 
24. -25. oktober med bruk av den store 
hallen for lunsj og sosialt lørdag mellom 
øktene, i tillegg til avslutning før påske 
med musikk og boller.  
 

Totalt 11 løpere har deltatt på GD-cup.  



 

 Lillehammer Skiklub  - Ski for alle livet ut 
 

20  

Det var påmeldt 5 jentelag, 3 guttelag og 1 
mix lag til KM stafett (13-16 år) på 
hjemmebane, men denne ble også avlyst.  
 
9. og 10. klasse; 15 – 16 år 
15-16 gruppa har sesongen 2020-2021 
vært en stor gruppe med totalt 28 løpere 
etter følgende fordeling: 

Årskull Jenter Gutter Totalt 
2006 7 12 19 
2005 6 3 9 

 
 
Som tidligere år, har 15-16 hatt 
treningssamarbeid med naboklubber. 
Follebu og Roterud har ikke lenger løpere i 
alderen 15-16, så de eneste deltagerne i 
treningssamarbeidet har vært to 16-
åringer fra Søre Ål. 

Målsettingen for aktiviteten i denne 
gruppa har også vært «flest mulig lengst 
mulig». Samtidig legges det i 15-16 opp til 
en tilvenning til trening på juniornivå. 
Treningene for 15-16 er dermed noe mer 
målrettet med rene intervalløkter og 
teknikktrening enn for 13-14. 

Ingvild Odden har vært hovedtrener for 
gruppa. Hun har vært en kunnskapsrik 
trener med stort engasjement og evne til å 
se alle i gruppa. Ingvild har fått bistand av 
hjelpetrenere/foreldre; Kenneth Ulen, 
Kristian Hom og Beate Carolin fra 
Lillehammer og Roger Thorstad fra Søre 
Ål. Hilde Grøneng vært oppmann for 
gruppa. 

Treningene startet opp etter skolestart i 
august med søndagslangturer, 
barmarkstrening tirsdager og rulleski 
torsdager. Fra desember ble alle treninger 
gjennomført på ski. Stilart ble fordelt med 
annenhver klassisk- og fristilsuke. 

Dessverre har Coronaåret satt store 
begrensninger for sesongen med tanke på 
skirenn og treningssamlinger. 
Mosetertoppen Cup for Oppland skikrets 

var planlagt med 7 renn, men av disse ble 
bare ett renn gjennomført. 
Sammenlagtresultatet for cupen ble 
dermed avlyst. Hovedlandsrennet som 
skulle gått i Holmenkollen i februar ble 
også avlyst. For å skape aktivitet og 
opprettholde det gode miljøet i gruppa, 
har vi arrangert 3 testrenn på 
Birkebeineren stadion. 

Smittevernregler har gjort det vanskelig å 
gjennomføre overnattingssamling, men vi 
gjennomførte en dagssamling på 
Natrudstilen i november, og en 
søndagslangtur på ski med innlagt bolle-
pause på Ilsetra.  

Til tross for lite skirenn og aktivitet, har vi 
hatt svært lite frafall i gruppa gjennom 
sesongen.  
 
Sesongen kan allikevel oppsummeres med 
at savnet av samlende fellesaktiviteter har 
vært stort, både for utøvere og ikke minst 
for foreldre. 
 
Vi gleder oss allerede til ny sesong med 
yrende aktivitet på alle områder! 
 

 
 
Juniorgruppa langrenn 
Juniorgruppa har denne sesongen bestått 
av totalt 33 utøvere, hvorav 9 har gått på 
NTG og fulgt deres opplegg. Sesongen har 
vært avkortet på grunn av COVID-19, men 
det har vært godt oppmøte på de ulike 
treningsaktivitetene både sommer og 
vinter. Gruppen startet treningssesongen i 
mai. I løpet av sommersesongen har det 
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vært tre barmarksamlinger. En på Ilsetra i 
august, en hjemmesamling i september og 
en samling på Gjøvik i høstferien. Særlig 
samlingen på Gjøvik var et godt avbrekk i 
en amputert sesong. Nye omgivelser for 
treningsøktene var positivt. I september 
ble det også gjennomført er felles 
jentetrening for junior og senior med 
felles samling etterpå. 

Utenom samlingene er det kjørt tre 
fellestreninger i uken. En basistrening på 
mandager, som etter hvert ble flyttet over 
på digital plattform som felles trening på 
nett, og 2 fellestreninger ute med rulleski 
og løping. Kantentesten er gjennomført 
både før og etter sommerferien. 

Vintersesongen har kun bestått av lokale 
regionale renn. Det første på Natrudstilen 
og det siste på Veldre sag. Av KM er det 
kun sprint som ble gjennomført. 
Lillehammer skiklubb fikk vinner K18 
Maria Masovn Haave, M18 Ola Løvlien og 
vinner M19/20 Magnus Braathen Olsen. 
Treningen gjennom vinteren er i hovedsak 
gjennomført på Birkebeineren skistadion, 
men med noen treninger på Natrudstilen 
før det ble snø på stadion. 

Gruppen har hatt støtteapparat bestående 
av Petter M. Blindheim som hovedtrener 
og Emilie Kristoffersen som trener. Ellers 
har mange foreldre bidratt som sjåfører, 
tilretteleggere og som smørestøtte på de 
få rennene som er gjennomført. Nils 
Gaute Prestmo har representert 
juniorgruppen i TKL. 

 
Seniorgruppa langrenn 
Seniorgruppa i langrenn har denne 
sesongen bestått av 15 utøvere. 
Sesongen ble veldig spesiell i år pga. covid-
19 nedstengningen, men de beste har fått 
gjennomført noen renn med mange gode 
resultater. Det var bare de beste som fikk 
gå skirenn, og de nest beste har kun fått 
trene, så sesongen har vært veldig 
spesiell. Som tidligere år, har disse 

utøverne vært fordelt mellom flere 
grupper/team. 
Martin Nyenget - NSF Menn Elite Allround  
Håvard Solås Taugbøl - NSF Menn Elite 
Sprint 
Magni Smedås - Team Elon Innlandet  
Morten Eide Pedersen (langløper) - Team 
Nordic Athletes. 
  
Gruppa har hatt 2-3 fellestreninger i uken. 
Noe sammen med junior og noe for seg 
selv. Samlinger bli i år litt amputert på 
grunn av korona, men det har vært 3 
hjemmesamlinger, 1 samling på Ilsetra, og 
1 samling på Gjøvik. 
  
Gruppas løpere tilknyttet team har mange 
gode resultater å vise til. Håvard og Martin 
ble tatt ut til å representere Norge i VM i 
Oberstdorf. Her fikk Håvard gå sprint og 
det endte med en imponerende 
bronsemedalje etter en 6. plass i prologen. 
Martin fikk dessverre ikke gått noen 
distanser.  Våre internasjonale utøvere 
deltok også i VM. Albert Jónsson 
gikk 15 km fri og Gigja Bjornsdotter deltok 
på 10 km fri og klassisk sprint for Island. 
Jacob Weel Rosbo deltok på 15 km fri, 
klassisk sprint og team sprint for Danmark. 
  
I World Cup har Magni, Håvard og Martin 
representert Norge. Det har vært mange 
gode resultater hvor Håvard har en 3. 
plass i sprint som beste. Martin har en 7. 
plass og Magni har en 11. plass som sitt 
beste resultat denne sesongen. 
  
I Norges-cupen var det mange gode 
resultater fra LSK-løperne. Håvard en 1. 
plass og Martin to 3. plasser, Magni to 4. 
plasser. I tillegg tok også Morten Eide 
Pedersen, Vegard Ek Hagen NC-poeng.  
  
Under NM-Granåsen del 1 imponerte 
Håvard med sølv i sprint fri, og Martin 
med bronse på 30 km klassisk. Stafettene 
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ble avlyst pga. covid-19. Hele NM del 2 ble 
også dessverre avlyst. 
  
Den øvrige delen av seniorgruppa som har 
fulgt klubbens fellestreninger har også i år 
vært preget av et generasjonsskifte. Dette 
har gitt noe svakere resultater enn 
forventet. Dette vil endre seg med en 
langsiktig satsning på juniorene. Gruppen 
har et sterkt apparat rundt seg med 
hovedtrener Petter M. Blindheim og 
trener Emilie Kristoffersen. Oppmann for 
sesongen har vært Ståle Hamnes. I år har 
ikke LSK stilt med eget smøreopplegg pga 
Covid-19, men vi har samarbeidet med 
Oppland Skikrets og Team Gjøvik/Toten. 
 

 
 
 
Trenings og mosjonsgruppen 
 
Trening og mosjon er en gruppe som 
organisatorisk hører under TK Langrenn. 
Alderen spenner fra midt i 20-årene til 
over 80, og begge kjønn er godt 
representert. Aldersspennet er ikke noe vi 
tenker så mye på. De eldste sinker på 
ingen måte tempoet hverken med 
joggesko eller på ski. Nivået i gruppa 
varierer fra de aller sprekeste som trener 
nesten hver dag, til de som kun ønsker å 
holde seg i brukbar form.  
Vi har tre faste treningssamlinger i uka; 
mandag, onsdag og lørdag. Hver mandag 
er det vanligvis styrketrening i Håkons Hall 
i regi av Friskis & Svettis. I år måtte dette 
tilbudet dessverre stenge etter kort tid på 
grunn av korona-restriksjoner. Etter 
initiativ fra Sportssjef Langrenn Petter M. 

Blindheim, ble tilbudet erstattet av 
styrketrening hjemme via Teams, godt 
ledet av Petter som engasjert trener 
gjennom skjermen. Treningsutbyttet har 
vært svært bra og 15-20 har deltatt på 
hver økt.  
 

 
Foto: Finn Olsen 
 
Treningene på onsdag og lørdag ledes av 
medlemmene på omgang. På onsdager er 
det intervall- og distansetrening. 
Treningsprogrammet er lagt opp av Petter. 
Lørdager er det fast rolig langtur.  
På både onsdags- og lørdagstreningene 
deles deltakerne inn i tre grupper etter 
egen innsikt i fysisk kapasitet og 
ambisjonsnivå, slik at alle skal få optimalt 
utbytte. Sett i lys av koronarestriksjonene, 
har oppmøtet på treningene vært veldig 
bra. På en vanlig intervalløkt har det vært 
opp mot 40 deltakere. Det har blitt 
gjennomført ulike treninger med variert 
lengde og intensitet, og med test av 
formutvikling et par ganger gjennom 
høstsesongen.    
Høstens trening startet offisielt i august, 
men ganske mange holder av onsdag og 
lørdag for felles løping gjennom hele året, 
også i ferier. God form er ferskvare! 
Joggesko ble byttet ut med ski da det ble 
skiføre, først på Nordseter og senere fra 
Birkebeiner skistadion. Opplegget med 
intervall- og distansetrening på onsdager 
og rolige langturer på lørdager ble 
videreført også på skitreningene.  
Mange i trenings- og mosjonsmiljøet har 
Birkebeinerrennet som motiverende mål, 
så skuffelsen ble selvsagt stor da også 
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årets renn ble avlyst. Som plaster på såret, 
ble det satt opp buss for gruppens 
medlemmer til Rena 6. mars. Med 
vindstyrke 10-15 m/s rett imot, ble det en 
tøff tur for mange. Én nøyde seg ikke med 
kun tur, men gikk like godt tur/retur 
samme dag.  
Ansvaret for gjennomføring av treningene 
på onsdag og lørdag har gått på omgang 
mellom medlemmene. Det har fungert 
veldig bra. Hvis det er begrenset 
fremmøte en dag, kan inndelingen i 
grupper være en utfordring. Likevel er det 
vårt inntrykk at alle har fått tilbud om 
trening som passer fysisk kapasitet og 
egne ambisjoner. 
Informasjon om ukas trening og hvem som 
er ansvarlig sendes ut på mail til om lag 
240 personer hver uke. Mail sendes 
selvsagt til medlemmer, men også til 
personer som har ytret ønske om å 
komme med i et treningsfellesskap. 
Informasjon om treninger legges også ut 
på Facebook. 
 
Trenings- og mosjonsmiljøet i Lillehammer 
Skiklub ønsker å være et sted hvor både 
de som har ambisjoner om å gå Birken og 
andre turrenn, og mosjonister med lavere 
ambisjoner møtes. Vi oppfordrer alle til å 
delta i Sørdalskarusellens løp og gjerne 
andre konkurranser gjennom året. I tillegg 
til de faste treningene og egentrening, er 
medlemmene våre også aktive i andre mer 
eller mindre formelle treningsaktiviteter: 

Mandag Mandagsklubben møtes kl. 19 for 
oppvarming og tempoøkt på 
stiene i Hovemoen. 

Onsdag Intervalltrening med oppmøte kl. 
18 på skistadion i skisesongen og 
ved Håkons hall resten av året. 

Fredag Rulleskitrening opp 
Nordseterveien eller 
motbakkeløp opp VIP-veien 

Lørdag Rolig langtur med oppmøte kl. 9 
på skistadion i skisesongen og 
ved Håkons hall resten av året 

Søndag Rolig langtur på rulleski 

  
En tradisjon som korona-restriksjonene 
har satt stopper for, er den årlige 
skiklubbfesten. Vanligvis holdes den når 
skisesongen er avsluttet. I år avlyses den 
for andre året på rad. For å holde gode 
tradisjoner ved like, er det viktig å legge til 
rette for at det blir fest etter god gammel 
tradisjon når skisesongen for 2021/22 er 
over. 
Det er om lag 200 medlemmer i klubben 
som tilhører Trenings- og mosjonsmiljøet. 
For mange er det fint å ha et treningsmiljø 
som kan oppsøkes når man har lyst og for 
skiklubben er det fint å ha en base av 
voksne medlemmer som er flinke til å 
bidra i ulike dugnader. 
Det er plass til flere medlemmer, både 
veldig aktive og de som bare synes det er 
lystbetont å trene sammen med andre. Vi 
har allerede 3 nivåer for trening, men 
etablerer gjerne et nivå 4 eller 5 hvis det 
kan få enda flere opp fra sofakroken til 
trening med litt lavere terskel. Vi ønsker at 
så mange som mulig skal kjenne gleden av 
å trene sammen med andre, snu 
inaktivitet til aktivitet og føle at kroppen 
responderer på sunn aktivitet. 
 
Kontaktpersoner for 2020-2021 sesongen 
har vært: 

- Helge Leonhardsen (koordinator)   
- Frode Finne (oppmann) 
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Para-gruppen 
 
Vi har økt antall utøvere med 50% i løpet 
av det siste året, og vi har pr dato 9 
utøvere som møter på de fleste av våre 
treninger. Det er fast trening mandag kl 18 
en gang pr uke gjennom hele året. 
Barmarkstrening inne på Maihaugen 
starter opp rett etter at skisesongen er 
over, og den varer frem til skoleslutt og 
fortsetter etter skolestart frem til 
høstferien. Etter høstferien flytter vi til 
området rundt Kleivbakken syd for Håkons 
hall, der det er lys og muligheter for å 
drive barmarkstrening med staver og 
hodelykt. Når det er muligheter for 
skigåing, flyttes aktiviteten opp på 
Birkebeineren skistadion. Hver trening 
inneholder både kondis, individuell 
ferdighetstrening samt gruppeøvelser/ lek.   
 
Vi har 6 entusiastiske og dyktige trenere, 
der ansvaret for treningsopplegget og 
utsending av informasjon går på rundgang 
hver måned mellom trenerne. Våre 
trenere denne sesongen er Magni Smedås, 
Tuva Bakkemo, Hedda Bakkemo, Toril 
Bakka Nygård, Lasse Løwstrøm Aulin og 
Even Karlsen. Alle trenerne kommer veldig 
godt overens med utøverne, og det har 
nesten uten unntak bare vært god 
stemning på treningene selv på de 
kaldeste dagene i januar"#$%.   
 
Våre utøvere og trenere har på oppdrag av 
Norges skiforbund laget nytt kursmateriell 
for både barmarks- og vintertrening. Disse 
filmopptakene inngår i Norges skiforbund 
sin øvelsesbank for paraidrett, og blir 
benyttet mot alle andre skiklubber i 
Norge. Likeså ble det spilt inn en egen film 
for profilering av Lillehammer skiklub sin 
paragruppe. Alle utøverne fikk skidresser 
fra Norges skiforbund, samt at klubben 

fikk dekket kostnader til trenerne som 
stilte opp på to lange økter. 
 
Gruppen fikk et to-siders oppslag i GD sist 
høst, med fin eksponering av klubben, i 
tillegg til et oppslag i GD i april i år.  
 
Vi ønsker å takke Sport1 som sponset våre 
9 utøvere med nye Madshus felleski like 
før jul. Likeså er Britt Pettersen Tofte med 
sponsor Assister Meg avgjørende, slik at vi 
kan opprettholde høy kvalitet på trenere 
til denne gruppen av utøvere. 
 
På grunn av koronaen ble årets tur til 
Ridderrennet på Beitostølen dessverre 
avlyst. 
 
Takk for godt samarbeid med daglig leder 
og skiklubben! 
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Teknisk Komité Freeski  
 

Sesong Jenter Gutter Totalt 
2020/2021   52 112 164 
2019/2020   18   64   82 
2018/2019   10   33   43 
2017/2018     15 

 
I sesongen 2020/2021 opplevde vi en 
formidabel vekst på Freeski. Fra å avslutte 
forrige sesong med 82 barn kan vi nå 
avslutte denne sesongen med dobbelt så 
mange barn og hele 164 medlemmer. 
Tilfanget av medlemmer har vært på flere 
alderstrinn, men med hovedvekt på 
småskolen. 48 av barna er fra 11 – 16 år  
(U11-16), resterende fra 5 – 10 år (Kids). 
Satsingen på bredde har så langt vist seg å 
lykkes. 
 
Tidligere var det en klar majoritet av barn 
fra nordre bydel, men vi ser nå med glede 
at vi har barn fra nesten alle barneskoler i 
byen. De yngste barna er 5 år og starter 
det året de begynner på skolen.  

 
    

Trenere 
Vi har i år hatt med oss landslagskjører 
Elvira Marie Ros og NTG-elev Helle 
Haugland som hjelpetrenere utenom 
foreldre. I tillegg har vi fire faste 
foreldretrenere som har fulgt oss de siste 
årene. Det er også en utvidet 
trenergruppe/hjelpeforeldre på 20 stykker 
som bidrar på alle treninger.  
 
Treninger 
Innetreningene startet uken etter 
høstferien i Kristins Hall. Der har vi med 
trampoline, airtrack og mange ulike hindre 
slik at barna kan øve seg på balanse og 
styrke før det blir skiføre. Innetreningene 
denne sesongen har bydd på noe mer 
hodebry enn tidligere. Smittevern på 
innendørstreninger er strikt, avstand skal 
holdes samt at utstyr må rengjøres. Vi så 
raskt behovet for å utvide treningstiden 
for Kids fra 1,5 til 3 timer for å få plass til 
alle. U11–16 trener innendørs på 
søndager, og den treningen har gått 
enklere med færre og eldre deltagere.   
 
Rett før jul kunne endelig de største barna 
starte treningene sine i Kleivbakken. 
Mangel på heis er intet problem: det 
hoppes ned og traskes opp, tur etter tur. 
 
Vi kom senere i gang i år på grunn av sen 
sesongstart både i Hafjell og Kanthaugen. 
Det har derimot vært svært god 
oppslutning på alle treninger i begge 
arenaer. Spesielt i Hafjell har det vært 
mindre boltreplass og senere start, men vi 
har likevel hatt veldig mange gode 
treninger og mye moro. Det har vært en 
utrolig progresjon på Hafjell-gruppen, fra 
11 til 16 år. Dette er en gjeng som støtter 
og backer opp hverandre, lærer av 
hverandre og har det sosialt og gøy på 
trening. Helt i freeski-ånd.  
 
Også blant barnegruppene som trener i 
Kanthaugen har vi sett stor progresjon i 
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bakken. Skogsløyper utforskes med stor 
iver og lite frykt, og det hoppes og railes 
over en lav sko. Til og med barnegruppen 
på 5 år kjører på det største hoppet, med 
stor konsentrasjon og desto større smil 
når hoppene forseres.  
 
Med maks antall på 20 i hver gruppe, og 
aldersgrupper på ca 30 barn per 
skoletrinn, har vi måttet dele alle grupper 
på alle treninger. I tillegg har vi måttet 
dele hele barnegruppen i to for å kunne ha 
nok trenere. Kapasiteten på heisen i 
Kanthaugen er også noe begrenset og det 
blir fort lang kø når vi har de største 
gruppene. Onsdager er vi derfor i 
Kanthaugen i hele bakkens åpningstid.  
 
I praksis har det vært 5 grupper på trening 
første del av onsdagen (som er 
treningsdag i Kanthaugen), og 5 grupper 
på trening siste del av onsdagen. Vi har 
med andre ord doblet antall undergrupper 
fra i fjor. Med store barnegrupper er det 
også behov for mange voksne, og det har 
derfor vært med 10 voksne på hver del av 
treningen. I tillegg har det vært behov for 
heishjelp på de minste gruppene. Hver 
onsdag er det dermed mellom 15 og 20 
foreldre som hjelper til på et eller annet 
vis. Uten god foreldrehjelp hadde vi ikke 
kunnet gjennomføre treningene slik 
situasjonen har vært, både 
smittevernsmessig og med hensyn til 
antall barn.  
 
Renn 
Det har ikke vært arrangert renn i Hafjell 
av oss i år grunnet smittesituasjonen.  
 
Samarbeid med andre klubber 
Vi har samarbeidet med freeski-gruppen i 
Gausdal, som har fått et nytt 
nærmiljøanlegg. Vi ble invitert til å låne 
Fjerdumparken til lukket trening kun for 
oss tidligere i vinter, og vi la derfor en 
trening for 11-16 hit, med stor suksess. 

Neste sesong satser vi på å kunne ta med 
oss også de minste opp en dag eller to. 
 
Klubbrenn sammen med Øyer Tretten  
måtte utgå grunnet smittevern. 
 
 

 
 
 
Sosialt 
Sosialt har det vært lite aktivitet utover at 
flere foreldre kjører sammen i egne 
grupper bak barnegruppene på Kids. En 
kinodag med egen visning av skifilm på 
Lillehammer Kino er arrangert med 70 
barn og foreldre. Et grilltreff i Hafjell er 
også «arrangert», men vi ser at det er 
utfordrende å samle alle på en forsvarlig, 
fornuftig og morsom måte. 
 
Alt i alt har det vært en god sesong for 
freeski, med mange nye medlemmer, økte 
skiferdigheter, nye vennskap og mye 
moro. Og det er det vi ønsker å få til.  
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Sluttord 
 
Lillehammer Skiklub vil få takke alle sine 
medlemmer og samarbeidspartnere for 
nok et givende år. Coronaen har hengt 
over oss mye lenger enn vi hadde trodd og 
fryktet på denne tiden i fjor, noe som har 
bydd på utfordringer på rekke og rad.  
 
Treninger og renn har blitt avlyst, 
dugnadsinntekter har uteblitt, og 
smittevern og oppmøteregistrering har nå 
blitt hverdagen.  
 
Gjennom velvilje, kreativitet og positiv 
innstilling har våre utøvere, trenere og 
oppmenn vært helt suverene og holdt 
hjulene i gang. Det har til og med vært en 
økning i antall deltakere, i alle klubbens 
disipliner! Da har vi fått til noe som vi er 
stolte av.  
 
Vi ser fremover - og gleder oss til å ta fatt 
på veien videre sammen med dere.  
 
 
 
   Lillehammer Skiklub 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 30 

Generalpartner 
 

 
 
 

Hovedpartnere 

 
 
 

Samarbeidspartnere 

 
 
 

Grensponsorer 
 

 

 
 
 

Støttespillere 

 
 

 

 


