Kjære skivenner!
Snøen laver ned og sesongen er godt i gang for alle medlemmene i Lillehammer
Skiklub. Det er morsomt for lederen av denne fantastiske klubben. Vi har gode
resultater både i langrenn og alpint, men minst like viktig er det å se alle de glade
utøverne som koser seg på trening i løyper og bakker. F.eks er det nå dratt i gang en
mosjonsgruppe for langrennsløpere under 30 år. En gjeng som la konkurranseskiene
på hylla for noen år siden ønsker nå å kose seg på skitur i sosialt samvær med andre.
Ski livet ut!!!
Selv har jeg hatt gleden av å være med på noen mandagstreninger for trim og
mosjonsgruppa. Du verden for en gjeng. Her er det innsats, glede og engasjement.
Dessverre har sykdom satt meg ut i et par måneder, men jeg kommer tilbake og jeg
oppfordrer alle medlemmer til å møte opp!
Arrangementsmessig er Lillehammer Skiklub godt i gang med sesongen. Før jul
arrangerte vi Europacup i Hafjell, med svært gode tilbakemeldinger fra alle impliserte
parter. Den årlige Fartsuka ble også selvsagt levert til 20 i stil av alpingjengen.
Langrennsfolket har også testet arrangementsstaben i forbindelse med
gjennomføringen av det årlige Arne Rustadstuens minneløp. Dette ble også
gjennomført med toppkarakterer.
Vi har likevel våre største arrangement foran oss. Mars måned blir en travel måned
for Lillehammer Skiklub. Som vanlig kommer vi til å være svært involvert i
Ingalåmi, Barnas- og Ungdommens Birkebeinerrenn, Fredagsbirken, Staffetbirken og
ikke minst Birkebeinerrennet lørdag 17. Mars. Håper alle klubbens medlemmer blir
med og hjelper oss i gjennomføringen av disse arrangementene. Det gir gode penger i
klubbkassa.
Selve rosinen i pølsa blir i år NM i alpine grener, 22.-25. mars. Da skal Hafjell kles
opp til fest. Også her trenger vi mange frivillige. Derfor oppfordrer jeg alle, fra alle
grener, til å melde seg til vår nye daglige leder Kenneth Nordahl-Pedersen.
Kenneth har kommet inn som et frisk pust i administrasjonen. Samtidig ber jeg
klubbens medlemmer bære litt over med Kenneth nå i begynnelsen. Vi er en stor
klubb med mange saker å sette seg inn i for en nykommer.
Det er f.eks. ikke Kenneth man skal klage til dersom man er uenig i økningen av
medlemskontingenten. Den saken er det ene og alene årsmøtet som kan gjøre noe
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med. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer til å møte opp der. I år blir det i slutten av
april. Innkalling kommer etter hvert.
Apropos kontingenten; det er fortsatt billig å være medlem i Lillehammer Skiklub
sammenlignet med mange andre idrettslag. Vi benytter også anledningen til å beklage
at mange har fått flere e-poster om innbetaling av medlemskontingenten. De skyldes
at systemet ved en feil generer e-poster flere ganger til samme person. Gutta på
kontoret jobber med å ordne opp i dette, slik at vi slipper å gjenta dette neste år.
Styret arbeider fortiden med utarbeidelse av en ny strategi for klubben, her vil vi nok
etter hvert be om medlemmenes hjelp og innkalle til et nytt medlemsmøte.
Avslutningsvis vil jeg benytte denne «lederen» til å gratulere alle klubbens
medlemmer med 135 årsdagen i morgen. 3. Februar 1883 ble Lillehammer skiklub
stiftet. Og i den første protokollen kan vi lese om foreningen: «hvis formaal er at
fremhjælpe skiidrætten.» Dette er et formål vi har holdt på i 135 år og vil holde på i
all framtid. Også den gang var det medlemskontingent; 0,50 kr for de over 15 år og
25 øre for de under. Denne kontingenten ble innkrevd ved personlig oppmøte. I
klubbens 50 års jubileumsskrift kan man lese følgende:
«Klubbens første skatteopkrever var nuværende gullsmed og stortingsmann Magnus
Nilssen, som forøvet attentater på pengeboken eller svenskepungen ved å presentere
klubbens «kontigentinnkrevningsliste». Hans nidkjærehet i denne geskjeft lønnedes
med kr. 0,40, firti øre, behørig anvist og kvittert for.»

Gratulerer med 135 års dagen og lykke til med resten av sesongen.
Skihilsen
Jon Erik
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