Kjære skivenner!
I sommer kom en ukjent mann bort til meg, da jeg satt på en benk i byen:
-Er det du som er leder av skiklubben? spurte mannen.
-Ja det er nå det, sa jeg og var usikker på hva som kom nå.
-Vet du hva, sa han, Lillehammer Skiklub det er ikke en klubb det er en
institusjon. Jeg bor ikke lenger i byen, men jeg er støttemedlem i Lillehammer
Skiklub og det er faren min også, selv om ingen av oss går på ski.
Også hadde vi en hyggelig prat om mye og mangt: mest om Lillehammer
Skiklub, men også om byen utvikling og en del andre ting. Slike samtaler gjør
meg stolt som leder av den fantastiske klubben vår. Men det forteller meg også
hvor mye klubben vår betyr for mange. Men ikke minst hvor mye alle disse
støttemedlemmene betyr for oss som klubb. De hjelper oss virkelig på mange
plan slik at vi kan holde aktivitetsnivået oppe blant de aktive.
Og for et aktivitetsnivå! Nesten alle grupper ser ut til å være i gang igjen med
forberedelser til sesongen:
 Freeskigruppa hadde sin oppstart 12. september med over 30 barn som
møtte opp, langt flere enn vi hadde håpet på. Freeski-gruppa har fått med
seg Vilde Fimreite som trener i år. I 2015 ble Vilde første norske jente til
noensinne å ha landet en backflip i en frikjøringskonkurranse, og det i en
alder av 16 år! Så her kan vi se fram til mange spennende triks utover
vinteren.
 Trening og mosjonsgruppa hadde sitt «Kick-off» 13. september med
foredrag av Åge Skinstad. Åge avsluttet et spennende foredrag med at det
viktigeste er å ha det gøy. Og det er jeg sikker på at medlemmene i trening
og mosjonsmiljøet har.
 Paraidrettsgruppa starter opp med ski og leik når snøen kommer.
Ventetiden kan kortes med et tilbud om tilpasset orientering. Fortiden har
vi bare tilbud innfor langrenn når det gjelder Paraidrett, men alle grener
kan etter hvert bli aktuelle.
 Alle grupper over 12 år innenfor alpint og langrenn har vært i gang lenge
allerede. Når det gjelder de yngre gruppene så starter de 9. oktober for
langrenn og 11. oktober for alpint.
Nytt av året er at all treningsavgift for de yngste gruppene (fra 10 år og nedover)
opphører.
Nytt for denne gruppen er også redusert dugnadsoppmøte. Vi i LSK ser manges
utfordringer med dugnader i mange idretter, og vil aktivt prøve å redusere dette
for mange foreldre ved å fordele byrden på en bedre måte.
Ellers jobbes det mye og bra fra administrasjonen både mot samarbeidspartnere,
medlemmer, forbund og ikke minst på det sportslige plan. Både Kenneth, Totto

og Petter har hendene full om dagen, men de har alltid tid til en henvendelse
hvis du som medlem lurer på noe.
I styret bruker vi mye tid på å få økonomien på plass. Vår største inntektskilde
«Birken» har jo som mange vet slitt med synkende påmeldingstall de siste årene.
Gledelig er det derfor å melde om at det i 2018 har totalt sett vært en oppgang
fra året før. Vi håper derfor trenden er snudd og at vi igjen kan få utbytter fra
Birken som vi kan bruke på å utvikle skiløper innenfor alle grener.
Vi har også mye å takke våre samarbeidspartnere for, uten dem hadde klubben
stoppet opp. Samtidig har vi et godt produkt som vi kan tilby. F.eks. hadde vi et
stort opplegg på Sigrid Undsets Plass under lillehammerdagene i sommer.
Når vi først er inne på samarbeidspartnere så er det på sin plass å minne om at
«Sport 1 Lillehammer» har kjempetilbud på langrenn racingutstyr som kan
bestilles innen 29/9-18 for klubbens medlemmer. I den forbindelse kan det også
passe med et sitat fra jubileumsheftet i forbindelse med 50 årsjubilet i 1933:
«Når den siste søndagsdriver har sagt farvel til «Brua» og kjøpt sig et par
hickory promenadeski hos P.T. Helleberg, når bestemor bytter sin gamle
støvsuger av et skjørt med ankelnickersen og gir sig løipa Sjusjøen –
Avskåkåen i vold, da først kan målet (for kluben) sies å være nådd.»
Slik sett kan man si at klubbens motto ikke har endret seg så mye på 85 år:
Ski for alle, livet ut
Dette er et motto som preger alt vårt arbeid for skiidretten i byen. Ikke minst vil
det prege arbeidet som styret nå holder på med i forbindelse med ny strategiplan.
En plan dere som medlemmer selvsagt skal få ta del i, i løpet av høsten. I dette
arbeidet skal vi heller ikke glemme at det er gjort utrolig mye bra arbeid
tidligere. Jeg har selv funnet igjen en plakat som sikkert er 10-15 år gammel og
ble laget i forbindelse med et strategiarbeid på den tiden. Jeg lar første punkt på
den plakaten være avslutnings-ordet for denne lederen, samtidig som jeg ønsker
både nye og gamle medlemmer lykke til i forberedelsene til sesongen. Samtidig
som jeg ser fram til enda flere hyggelige skiprater om det skulle være i gata, i
bakken eller i løypa:

Kammeratskap og miljø
er bærende faktor
i all vår virksomhet.
Skihilsen
Jon Erik

