Til alle medlemmer, samarbeidspartnere og skiklubvenner
Alt har en ende, i denne omgang gjelder det min tid som ansatt i Lillehammer Skiklub, men mitt
medlemskap, interesse og engasjement kommer fortsatt til å tilhøre verdens beste skiklubb.
Lillehammer Skiklub er et symbol på Lillehammer, sprek, åpen, inkluderende og tradisjonsrik, vi kan alle
være meget stolte av å ha en tilknytning til alt dette. Klubben er også Norges mest framtredende skiklubb,
både i størrelse, resultater og arrangementer. Jeg har vokst opp i verdens beste skiklubb, jeg har møtt flere
av mine nærmeste venner og mange av mine viktigste verdier har jeg med meg fra tiden som aktiv løper og
ung skiløper i Lillehammer Skiklub. Klubben har alltid vært inkluderende og med et godt miljø, alle hilser på
alle med hvitlua ute i løypa, vi bærer den med stolthet. Lillehammer Skiklub er en institusjon i byen og
bugner av tradisjoner og stolt historie. Disse stolte tradisjonene og gode verdiene må vi sammen ta vare på
og bygge videre på. Resultatene i løypa eller bakken er ikke det viktigste, men vennskapet og verdiene vi får
av å være en del av fellesskapet.
Når jeg var ferdig utdannet som langrennstrener fra Idrettshøyskolen var målet alltid å få bidra for klubben
i mitt hjerte. Så etter et år med nyttig erfaring i Tromsø var jeg aldri i tvil når jeg ble tilbydd en halv stilling i
klubben med ansvaret for Skilinja. Endelig fikk jeg muligheten til å gi tilbake til klubben og dele klubbens
verdier og min kunnskap med klubbens ungdom. Etter dette har jeg hatt full jobb og hatt ansvaret for hele
langrennsgruppa som Sportslig leder, tilsammen har jeg vært ansatt i 5 år før ferden nå går videre. Om jeg
lærte mye i mine år som aktiv har jeg lært enda mer som trener, om klubben, langrenn og meg selv. Jeg er
stolt av klubben, at jeg har fått muligheten i klubben, hva jeg har fått til i klubben, og jeg reiser videre med
hevet hode.
I en så stor og betydningsfull klubb vil det alltid være ulike meninger, ved å holde diskusjonen konstruktiv
og ved at alle trekker sammen mot et felles mål, vil klubben utvikle seg videre. Jeg har hele tiden hatt klare
meninger om hvordan jeg mener klubben skal utvikle seg videre, men har ofte blitt ledet i andre retninger
av gode ideer og meninger fra andre. Saklige diskusjoner gir utvikling. Vern om det gode felleskapet, snakk
sammen og ikke om og fortsett jobben med å utvikle verdens beste skiklubb.
Lillehammer Skiklub har alltid hatt gode sportslige resultater og det har vært utrolig givende å se hvordan
gode resultater har rent inn. Klubben har de siste årene alltid vært med og kjempet om medaljer både
individuelt og i stafett i NM, vi har hatt juniorer som har hentet hjem masse norgescuppoeng og vi
dominerer i både antall og toppresultater i lokale skirenn for barn og unge, og i turrenn. Dette er resultater
jeg selvfølgelig er stolt av å ha vært med på og klubben kan være stolt av. Disse resultatene kommer fra
overnevnte punkter, fellesskap, vennskap, skiglede og åpenhet, og de verdiene tar jeg med meg videre som
det viktigste. Jeg har møtt så mange bra mennesker, fått være med å utvikle skiløpere, barn, ungdom og
voksne. Det å få se en skiløper som er fornøyd med egen framgang eller prestasjon er det viktigste. Det kan
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være alt fra å gå sitt livs beste skirenn, ta medalje eller til småting som å få til en teknisk arbeidsoppgave
eller gjøre en tabbe som hele gruppa kan samles om og le av. Det å se ungdommer bli bedre skiløpere og
være med å forme de som mennesker har vært veldig givende.
Alt jeg har opplevd i min tid som ansatt i Lillehammer Skiklub tar jeg med meg, og når det er sagt er jeg ikke
ferdig i Lillehammer Skiklub, jeg er fortsatt et svært aktivt medlem. Tusen takk til alle skivenner i verdens
beste skiklubb, takk til alle medlemmer, skiklubvenner og samarbeidspartnere, dere har gitt meg mye. En
spesiell takk til alle dere jeg har jobbet tett sammen med. Fortsett i samme skispor, bevar det gode
fellesskapet og verdiene, og bygg videre på tradisjonene.

Morten Vingli Odsæter
Avtroppende Sportslig Leder langrenn Lillehammer Skiklub
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