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INNKOMNE FORSLAG

• Startider Birken 
• TKP inn i TKer.
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Vi synes vi ser en utvikling av Birkebeinerrennet som 
vi mener bør tas opp til diskusjon. Dette gjelder særlig 
startordningen/tradisjoner for rennet.

Startordningen: I alle år har det vært en tradisjon at 
de eldste klassene starter først. I årets renn ble dette 
endret til fordel for Ski Classics/eliten. Det å starte 
først har vært sett på som en fordel både i forhold til 
spor og føre. Gode spor for oss eldre har vært en stor 
fordel særlig når vi skal kjøre utover og ikke minst ned 
fra Sjusjøen. Dette er kanskje ikke noe yngre tenker 
på eller helt forstår, men når det er «flatt lys» og vi 
nesten ikke ser skisporet så er dette en stor utfordring. 
Dårligere balanse med årene gjør ikke dette enklere. 
Gode spor å kjøre i betyr derfor mye for oss.  Dersom 
en ønsker at vi som er litt eldre skal fortsette å delta i 
rennet så håper vi at det blir tatt hensyn til dette og at 
en går tilbake til startordningen hvor eldste klasser 
starter først.

Tradisjoner: Vi har registrert at birkebeinersekken på 
eliteløperne stadig blir mindre og mindre. Snart blir 
den vel helt «usynlig» om det fortsetter slik! Skulle tro 
at en eliteløper klarer å bære med seg nødvendig 
utstyr i sekken som alle løpere er pålagt. Det er viktig 
at innholdet i sekkene kontrolleres slik at denne 
nødvendige tradisjonen (sikkerhet over fjellet) blir 
ivaretatt og at den også skal gjelde for eliten.

Merkekravet har vært en viktig tradisjon i 
Birkebeinerrennet og det er «merkevaren» når det 
gjelder turrenn i Norge. Birken er et treningsmål for 
svært mange. Det skal «koste litt» å klare merket i 
Birken.  Birkebeinermerket er et begrep i norsk 
skisport og det er en tradisjon som ingen andre 
turrenn har. Vi ser at det til stadighet er røster som vi 
forandre på kriteriene for å få merket og vi vil advare 
mot disse røster. Vi tror at det å forandre mer på 
merkekravet lett kan medføre at Birken ender som et 
vanlig turrenn.  Drivkraften til å trene litt ekstra for å 
klare merket blir borte. Birken mister sin status som 
kvalitetsrenn og ender opp som et fint turrenn over 
fjellet i likhet med Fredagsbirken.

 Elitens (Skiclassic) sitt inntog i Birken har både 
positive og negative sider. Positivt er kanskje dette 
med fokus via TV, mens det negative er de krav vi nå 
ser ved at tv bare vil fokusere på eliten og ikke den 
vanlige birkebeiner. Årets renn hvor eliten startet først 
og hvor tv bare følger disse er et klart bevis på at 
media ikke bryr seg om den vanlige birkebeiner, som 
er grunnlaget for den popularitet Birkebeinerrennet har 
i skimiljøet i Norge.  Media vil bare prioritere sine egne 
interesser. Risikoen med å gi media slik makt er at 
Birken kan «sette beinkrok» på seg selv og blir et 
produkt i medias interesser. 80 år med tradisjoner blir 
glemt.

 I motsetning til Birkebeinerrennet har Birkebeinerrittet 
klart å integrere eliten i rittet uten at dette synes å 
skape store problemer. På tv ser vi både vanlige 
syklister og eliten noe som gir et langt mer positivt og 
helhetlig bilde av konkurransen. Dette må også rennet 
kunne ta lærdom av.    

Forslag til vedtak på årsmøtet:

1  Herreklassene over 70 år og dameklassene 
over 65 år skal starte først i 
Birkebeinerrennet. Dette gjøres gjeldede fra 
2019.

2 Merkekravet i Birkebeinerrennet skal ikke 
forandres på.

3 A  Kravet til sekk på 3,5kg. skal fortsette 
som nå.  

B  Kravet til innholdet i sekken skal være 
som nå.  Det skal ivareta løpernes sikkerhet 
over fjellet. 

C  Alle løperne har et personlig ansvar for å 
etterkomme kravet til pålagt innhold i sekken 
også eliteløpere. 

D  Kontroll av sekkens vekt og innhold må 
innskjerpes.

http://www.lillehammerskiklub.no
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Forslår at TKP innlemmes i TKer, med representant i TK styre og hovedstyre. 

For sesongen 2018/19 innlemmes TKP i TKL

http://www.lillehammerskiklub.no
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• Honorar sentrale tillitsvalgte 
• Medlemskontigent

HONORAR OG KONTIGENT
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Lillehammer Skiklub | Ski for alle livet ut

Årsmøte 2018
Idrettenes Hus - Kleivbakken 9

26.april klokken 18:00

Innstilling fra styret til årsmøtet 2018
Honorar til sentrale tillitsvalgte

Årsmøtet vedtok i 2017 følgende honorar til sentrale tillitsvalgte for valgperioden 2017 – 2018:

Styreleder     kr. 30.000
Styrets nestleder    kr. 15.000
Leder TKA     kr. 20.000
Leder TKL     kr. 20.000
Leder TKF     kr. 10.000

Styret har i styremøte 07.03.18 tilrådd samme satser for valgperioden 2018 – 2019.

Jon Erik Rønning
Styreleder

Årsmøte 2018
Idrettenes Hus - Kleivbakken 9

26.april klokken 18:00

Innstilling fra styret til årsmøtet 2018
Medlemskontigent for 2018

Medlemskontingenten ble sist justert for medlemsåret 2018, og ser slik ut. 

Aktive - junior og eldre   kr. 800,-
Aktive - under junior  kr. 600,-
Skiklubbens venner    kr. 350,-

Styret har i styremøte 07.03.18 tilrådd samme satser for medlemsåret 2019

Jon Erik Rønning
Styreleder

http://www.lillehammerskiklub.no
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Mål og forventninger 

• Ha prioritert mål for perioden 2019-2021
• Ha fordelt ansvar klubb/TK
• Ha lagt en plan for videre arbeid
• Sette tydelige frister og ansvar

• Klubben skal utarbeide ny strategiplan basert på forrige utgave
• Strategiplanen tar utgangspunkt i SUM

• Målene i strategiplanen danner grunnlaget for videre utarbeiding 
av tiltak i henhold til ansvarsdelingen (klubb/TK)

http://www.lillehammerskiklub.no
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Lillehammer Skiklub

• En tradisjonsrik klubb som ble stiftet i 1883
• Aktivitetstilbud innenfor alpint, freeski og langrenn, 
• Ca 1 100 medlemmer 
• Alpint: ca 120 Freeski: ca 50 Langrenn: ca 950

Visjon
• Ski for alle livet ut

Verdier
• Glede, fellesskap, helse, ærlighet og kameratskap

Virksomhetsidé
• Lillehammer Skiklub skal arbeide for at alle gis mulighet til å utøve skiidrett ut ifra egne 

ønsker og behov, slik at vi skaper mange gode og glade skiløpere

http://www.lillehammerskiklub.no
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Lillehammer Skiklub Strategiplan 2015-18

1. Sørge for at all sportslig aktivitet rettes mot målet om at alle skal kunne drive idrett ut fra 
egne forutsetninger

2. Sikre høy kvalitet i treningstilbudet til alle utøvere som ønsker å satse på toppidrett, slik at 
flest mulig oppnår gode resultater

3. Bidra til et helhetlig arrangementstilbud i regionen
4. Være pådriver og deltaker i å utvikle nærmiljøanlegg for alle skidisipliner, slik at regionens 

skitilbud blir så attraktivt som mulig
5. Sørge for optimal kompetanseutvikling gjennom samarbeid med aktuelle aktører, slik at 

klubben tilegnes best mulig kunnskap om skiidrett
6. Være en viktig og synlig samfunnsaktør, slik at klubben oppfattes som en sterk bidragsyter 

ift folkehelse og utvikling av toppidrettsutøvere
7. Ha en langsiktig og sunn økonomi, slik at klubben kan tåle svingninger i inntektene uten å 

måtte gjøre umiddelbare justeringer i aktivitetsnivået

http://www.lillehammerskiklub.no
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Strategiplan 2019-2021

• LSK har sitt grunnlag i idretten, og idrettsglede skal være den 
viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøvere, 
trenere, frivillige, foresatte eller supportere

• Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. 
Gleden ved å mestre er viktig for alle

• Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå

Strategiplan 2019-2021

• LSK har sitt grunnlag i idretten, og idrettsglede skal være den 
viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøvere, 
trenere, frivillige, foresatte eller supportere

• Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. 
Gleden ved å mestre er viktig for alle

• Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå

http://www.lillehammerskiklub.no
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Innsatsområder

• Breddeidrett
• Toppidrett 
• Arrangement 
• Anlegg 
• Kompetanseutvikling
• Organisasjon og informasjon
• Økonomi

?
Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2019-2021

http://www.lillehammerskiklub.no
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Strategiplan for perioden 2019-2021
- Bygger på Skiforbundet utviklingsmodell (SUM)

Modellen setter utøveren i sentrum og tar for seg 
både bredde- og toppidrett.

SUM oppfordrer til et livslangt idrettsliv og har 
fokus på et langsiktig utviklingsperspektiv, framfor 
kortsiktig resultatfokus.

SUM vektlegger viktigheten av at mennesker 
utvikler seg forskjellig, og baserer seg derfor på 
utviklingsalder framfor kronologisk alder. 

http://www.lillehammerskiklub.no
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Strategiplan for perioden 2019-2021
- Bygger på Skiforbundet utviklingsmodell (SUM)

Aktivitetstilbud
• LSK skal ha et aktivitetstilbud ut fra utviklingsnivå og allsidig aktivitetskultur
• LSK skal ha et treningstilbud som legger til rette for at utøveren kan 

kombinere klubbaktivitet med trening i regi av skole, team eller landslag
• LSK skal ha et tilbud for utøvere som ønsker å være aktive uten å 

konkurrere

Arrangement
• LSK skal arrangere karusellrenn og alternative konkurranseformer som 

utvikler allsidige skiferdigheter og fremmer mestring gjennom høy aktivitet, 
variasjon og sosial tilrettelegging

• LSK skal arrangere landsrenn og mesterskap som videreutvikler lokale 
konsepter for arenaproduksjon, markedsføring og opplevelser for utøvere og 
publikum

http://www.lillehammerskiklub.no
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Strategiplan for perioden 2019-2021
- Bygger på Skiforbundet utviklingsmodell (SUM)
Anlegg
• LSK skal samarbeide med andre aktører for å etablere snøsikre anlegg 

og tilgang snøsoner for nærmiljøet 

Kompetanseutvikling
• LSK skal ha trenere som tilrettelegger aktivitet varierte og spennende 

aktiviteter med fokus på utviklingsbasert læring og lek
• LSK skal ha gode rutiner for å rekruttere tidligere utøvere og kvinner 

som trenere på ulike nivå
• LSK skal ha gode rutiner for holdningsskapende arbeid og 

kompetansetiltak, blant annet arrangement, kosthold, ernæring, 
treningslære, antidoping og fair play

• LSK skal ha sportslige planer basert på SUM i hver TK
• LSK skal ha en kompetanseplan for trenerutvikling i egen klubb

http://www.lillehammerskiklub.no
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Strategiplan for perioden 2019-2021
- Bygger på Skiforbundet utviklingsmodell (SUM)

Organisasjon og informasjon
• LSK skal ha en aktiv medlemskontakt gjennom digitale kanaler
• LSK skal ha en tydelig plass i det lokale mediebildet gjennom 

distribusjon av egenprodusert innhold
• LSK skal ha et godt synlig og positivt bidrag i nærmiljøet
• LSK skal ha gode rutiner for å håndtere en krisesituasjon ved alle 

typer arrangementer og samlinger
• LSK skal gjennomføre «rent idrettslag»
• LSK skal ha gode rutiner for å sikre kontinuerlig rekruttering av 

frivillige
• LSK skal sikre at alle ansatte er kjent med SUM
• LSK skal ha gode rutiner for politisk påvirkning og samarbeid med 

andre skiklubber og organisasjoner for å nå politiske mål i nærmiljøet

http://www.lillehammerskiklub.no
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Strategiplan for perioden 2019-2021
- Bygger på Skiforbundet utviklingsmodell (SUM)

Økonomi
• LSK skal ha byttedager og/eller utlånsordninger
• LSK skal skape en positiv posisjon i lokalmiljøet gjennom holdningsskapende arbeid
• LSK skal sikre skiklubbens inntekter gjennom arbeid med lokale samarbeidspartnere

FORSLAG TIL VEIEN VIDERE
• Kutt ned på antall prioriterte mål
• Fordel ansvar på overordnet nivå mellom hovedstyret/klubben og 

TK/gruppe
• Se mål opp mot organisasjonsstrukturen om hvorvidt klubben er rigget 

til å jobbe med prioriterte mål pr nå eller om det må gjøres evt. 
endringer

• Utarbeide handlingsplaner basert på mål og ansvarsfordeling med 
frister og rutiner for evaluering

. 
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Driftsbudsjett Lillehammer Skiklub 2018 
 

 
 
Driftinntekter: 

     
  

Treningsavgift 
 

     815 000  
 

  
Egenandel fra utøvere 

 
     400 000  

 
  

Dugnader 
  

     300 000  
 

  
Medlemskontingent 

 
     450 000  

 
  

Arrangementer 
 

     550 000  
 

  
Sponsorinntekter 

 
  1 950 000  

 
  

Diverse 
  

     460 000  
 Sum driftsinntekter hoved 

   
      4 925 000  

Andre inntekter 
   

     320 000  
 Sum inntekter totalt               5 245 000  

Varekostnad/Direkte klubbkostnader 
 

  2 995 000  
 Bruttofortjeneste total drift             2 250 000  

       Personalkostnader 
   

  2 280 000  
 Andre driftkostnader 

   
  1 170 000  

 
       Sum driftskostnader               3 450 000  
Driftsresultat 

    
     -1 200 000  

       Finansinntekter 
   

     900 000  
 

       Resultat før skatt                 -300 000  
 

 

 

Styret LSK 

http://www.lillehammerskiklub.no
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• Bestemansprisen 
• Sparebanken 1 Østlandets Pris 
• Årets Ildsjel 
• Fortjenestemedaljen

PRISUTDELING
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Deles ut til junior eller senior, alle grener. 

Beste sportslige prestasjon gjennom hele 
sesongen.“

Bestemanssprisen
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Deles ut til aktiv, leder, eller trener.

Bidrar til å styrke miljøet og fremme økt aktivitet 
i klubben eller den enkelte gruppe på en positiv 
måte.

“

Sparebanken 1 Østlandets Pris
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Frivillig som gjennom året har vist stor innsats for 
klubben“

Årets Ildsjel
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5, 10, 15 osv. Antall merker tatt i Birken“
Merke Jubileum Birkebeinerrennet
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Medlem som gjennom flere år har vist stor innsats 
for klubben“

Fortjenestemedaljen
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Takk for innsatsen! 

Ut av styret
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TAKK FOR I DAG


