Kjære Skivenner
I bokhylla mi står det ei bok gitt ut i 1955 som heter «Norske skiløpere». Dette er virkelig et praktbind av ei bok, bl.a. er
det bilder og beskrivelser av svært mange skiløpere i hele landet. Lillehammer Skiklub var også den gangen en svært
aktiv klubb, hele 86 av klubbens seniorer er omtalt i boka. Videre kan man i boka lese følgende om Skiforbundets
første virkeår 1909:
«Først og fremst gjaldt det å innstifte et skirenn som kunne samle alle landets beste
skiløpere til felles dyst. Ordet Norgesmesterskap klang ikke godt i disse ski-idealistenes
ører. Ski-idretten skulle være like ren som den hvite snøen de konkurrerte på og måtte ikke
besudles med ord som mesterskap, bakkerekorder mm.»
Etter en del fram og tilbake ble man enig om at Hovedlandsrenn var et bra navn. Karl Roll, som var initiativtager til
Norges skiforbund og forbundets første formann, sier i boka:
«….., og et første arrangementet måtte vi selvsagt gi Lillehammer Skiklub. Dette var den
eldste aktive klubben som var med å stifte forbundet. Den hadde rundet de 25 første år,
og vi visste at den ville sette alt inn på å gjennomføre rennet prikkfritt, som et mønster for
senere arrangører. Vi fikk rett. Dette ble en fin opptakt for senere hovedlandsrenn.»
Hvorfor all denne historiske mimringen. Jo, fordi Norges Skiforbund igjen har vendt seg til Lillehammer Skiklub når de
skal teste ut et nytt Norgesmesterskaps – konsept. For første gang i historien skal alle forbundets 6 grener samles til
felles NM. Det betyr at alpint, freeski, telemark, langrenn, kombinert og hopp skal konkurrere i samme mesterskap.
Og selvsagt er Lillehammer Skiklub den rette arrangør for et slikt arrangement. Klubbens styre har satt ned en organisasjonskomite som blir ledet av Erik Alver og planleggingen er godt i gang.
Det hele braker løs 25. mars 2020. Dette er et stort løft for klubben vår og vi håper flest mulig av klubbens medlemmer vil hjelpe oss for nok en gang å «gjennomføre prikkfritt», som et mønster for senere arrangører ……
Vi kommer tilbake til opplegg rundt det å være frivillig i dette mesterskapet, men som de første i verden skal dere få
presentert logoen for mesterskapet. Logoen symboliserer et par ski som går gjennom snøen. Det kan være løssnø,
skispor, hoppkant, rail eller en alpin/telemarks sving. Logoen er utarbeidet av Krible og kan brukes sammen med logoene til LSK og NSF.

Krible har også laget en illustrasjon som vi vil bruke på t-skjorter og andre litt større flater:
på neste side;

Ellers går sesongen 2018-19 mot slutten, og for en sesong det har vært for Lillehammer Skiklub. For første gang i klubbens historie har vi hatt medlemmer på seierspallen i NM for senior i alle våre grener: Martin Løwstrøm Nyenget og
Håvard Taugbøl i langrenn, Andreas Amdahl i alpint og Elvira Ros i freeski. Klubben stiller seg i fremste rekke av gratulanter. Det er ingen tvil om at Lillehammer Skiklub har utøvere i norgestoppen, men like gledelig er det å se den store
bredden som vi har i klubben vår. Flere hundre utøver av alle aldre har ukentlig treninger i klubbens regi. For å sette
et verdig punktum på en flott sesong ønsker

vi alle medlemmer velkommen til Lillehammer
hotell 5. mai kl 18.00 for felles sesongavslutning.

Påsken står for tur og jeg håper alle kan nyte det flotte været og det fantastiske skiføre som fortsatt råder området
vårt. Jeg vil også benytte anledningen til å takke de hundrevis av hjelpere, den store «anonyme hær», for trofast hjelp
gjennom sesongen. Om man har stilt som trener, oppmann, smører, materialforvalter, funksjonær, sjåfør eller deltager, så er dere alle svært betydningsfulle for klubben. Og om et år trenger vi dere alle, når vi igjen står som arrangør
for et «hovedlandsrenn», eller NM som det heter nå til dags, 111 år etter at klubben arrangerte mesterskapet for første
gang.

RIKTIG GOD PÅSKE!!!
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