Leder’n
Kjære skivenner!
Ingen har beskrevet perioden vi nå er inne i bedre enn Joachim Nielsen i sangen «Her kommer vinteren»
(1991). Sangen inneholder noe av den flotteste poesien som er laget i norsk pop-musikk. Høydepunktet
kommer i mellomspillet, der den sjarmerende gitaren stilner et øyeblikk, mens Jokke frydefullt feirer
væromslaget:
«Folkens jeg kommer med nyheter,
jeg må be om absolutt stillhet.
Ventetida er over
det kommer til å falle snø i natt.
Her kommer vinteren.
Her kommer den kalde, fine tida.»
Tida er inne! Endelig! Det finnes jo ikke noe bedre enn å spenne på seg skia og ta en tur i de fantastiske
omgivelsene vi har her i Lillehammer-området. Alle klubbens grupper har kommet godt i gang med
treningsarbeidet og mange har hatt flere økter på ski allerede.
Vi har også endelig fått på plass en ny daglig leder etter Jostein Buraas. Det er med stor glede jeg ønsker
Kenneth Nordahl-Pedersen velkommen som Daglig leder i verdens beste skiklub. Kenneth har mange år bak
seg i idretten, ikke minst som sportssjef for NTG Freeski. Jeg hadde selv gleden av å jobbe med Kenneth en
periode i Ungdoms-OL og opplevde han som en målbevisst, dyktig og hyggelig fyr med glimt i øyet.
Kenneth begynner 4. des. og dere treffer han da på klubbens nye kontor i 2. etasje i Idrettens hus. Et
fantastisk felleskap bestående av mange klubber, særkretser, Idrettskretsen, Olympiatoppen, Lillehammer
Olympic senter, World cup Lillehammer, Birken, Friskis og Svettis og NTG. Samboerskapet har allerede gitt
positive synergier. Alle klubbens medlemmer er selvsagt velkomne til å stikke innom.
Totto Staurset (sportssjef alpint) og Petter Blindheim (hovedtrener langrenn) har også kontorplass i
Idrettens hus. Disse to fortjener en kjempestor takk. For noen fantastiske fyrer. Siden midten av september
har de «holdt fortet». De har ikke sagt nei til noen oppgaver og løst oppdrag langt utover
stillingsbeskrivelsen. Uten Totto og Petter vet jeg ikke hvordan det hadde gått med klubben i disse
månedene uten daglig leder. TUSEN TAKK!
Stor takk går også til alle foreldre, oppmenn, trenere, ildsjeler og andre frivillige som stiller opp på alle
nivåer i klubben vår. Uten dere hadde det ikke blitt mye til skiklub. Vi i styret er dere evig takknemlig for
alle timer dere legger ned til glede for barn og unge. Men det er plass til flere, ja det er plass til alle. Jeg tror
at for å vurdere om en klubb har suksess eller ikke må man se på de som klarer å engasjere flest mulig.
Dugnadsånden, engasjement og at alle er en del av «heiagjengen» er den viktigste faktoren for å lage gode
opplegg for barn, ungdom og voksne.
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Ellers arbeider vi i styret mye med økonomien om dagen og budsjettet skal på plass. Dessverre blir
handlingsrommet noe mindre enn tidligere år, men vi lover å gjøre så godt vi kan. Dette var for øvrig tema
på medlemsmøtet som vi avholdt i slutten av september. Et godt møte med god stemning og mange gode
innspill. Vi har også startet arbeidet med en ny strategiplan og her vil vi også høre medlemmenes syn. Vi
kommer derfor til å invitere til et nytt medlemsmøte på nyåret.
Vi står foran en spennende sesong, både sportslig og arrangementsmessig. Ikke minst skal vi ha NM i alpint
i midten av mars. Der blir det muligheten til å se noen av verdens beste alpinister på nært hold. Men
allerede før jul skjer det store ting:
2.-3. desember er det World cup (langrenn) på skistadion, her kommer nok noen av våre egne løpere også
til å delta, møt opp og støtt de og alle andre som skal gå i «løypene» våre.
Omtrent samtidig (3.-4. des.) vil det bli mulighet for å se dagens og morgendagens alpinstjerner under
Europacuprennet i Hafjell.
Og folkens; 3. februar 2018 fyller Lillehammer Skiklub 135 år. Slett ikke dårlig for et idrettslag. Jeg avslutter
derfor denne lederen med et utdrag av sakfører Fougners festtale under 25 års jubileet:
En gammel skald som het Hornklove, kvad engang for Harald Hårfagre og priste kongen fordi han
hadde lært sine menn å undvære peisvarmen og de dunbløte votter. En slik oppgave har også
skikluben satt sig som mål: Å lære ungdommen å elske livet under åpen himmel, og elske naturen og
herde sin kropp. Et menneske som ikke er glad i naturen, har lett for å henfalle til tørrhet og
skrumpe inn.
(Lillehammer skiklub gjennom 50 år s. 24)
Jeg vil med dette ønske alle medlemmer i Lillehammer Skiklub lykke til med sesongen. Kom dere ut i
naturen og løypene. Det er nå den er her; den kalde, fine tida!

Skihilsen
Jon Erik Rønning
Leder LSK
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