ÅRSMELDING LØRENSKOG SKIKLUBB SESONGEN 2017 (01.01.2017–31.12.2017)
Hovedstyret i Lørenskog Skiklubb har i perioden bestått av:
Leder:
Mattis Thørud
Nestleder:
Magnar Olsen
Styremedlem/sekretær:
Anne Marte Solberg
Styremedlem/kasserer:
Eva Foss
Styremedlem:
Annelise Flaa
Utdanningskontakt:
Øivind Schjønberg
I tillegg møter gruppelederne i Hovedstyret:
Leder Alpint:
Magnar Olsen
Leder Langrenn:
Mattis Thørud
Leder Skiskyting:
Helene Frogner
Leder Fellesgruppene:
Oddvar Norheim
GENERELT
Flere snøfattige vintre på rad har ført til at rekrutteringen jevnt over har vært svak til gruppene
de siste årene. Gjennom 2017 er det derfor blitt jobbet med et kunstsnøbasert skileikområde
ved Losby, og i desember kjøpte klubben et komplett snøproduksjonsanlegg fra Kjelle
Videregående Skole på Bjørkelangen. Anlegget omfatter snøkanon (vifte), dieselaggregat og
høyttrykkspumpe. Gjennom vinteren har en arbeidsgruppe bestående av Vemund Leivestad
og Terje Otterlei jobbet med å komplettere utstyret og sørge for fleksibilitet og mobilitet, slik at
det til sesongen 2018–2019 skal kunne produseres snø der vi måtte finne det
hensiktsmessig. Lørenskog kommune har påtatt seg å bære kostnader til drift av anlegget, og
Losby Golfklubb stiller verksted og mekaniker til disposisjon for vedlikehold. NITOR vil bistå
med lagring og operasjon av utstyret.
STYREMØTER
Det er avholdt 5 styremøter gjennom 2017.
ANDRE MØTER
Klubben var representert på møter i Idrettsrådet i 2017. I tillegg har klubben deltatt i en rekke
møter med kommunen på både politisk og administrativt nivå, samt Losby Golfklubb og
NITOR vedrørende kunstsnøproduksjon.
ARRANGEMENTER
Lørenskog Skiklubb har i 2017 gjennomført flere store arrangementer, hvor klubben enten i
egen regi, eller i samarbeid med andre skiklubber, har stått for arrangementet. Det kan
nevnes klubbsamling, løpskarusell, turmarsj, terrengløp, skiskoler og krets-/landsrenn. Det
vises til de enkelte gruppes årsmeldinger nedenfor for mer detaljer om dette.

100-ÅRSJUBILEUM I 2019
Det ble i perioden nedsatt en komité for å planlegge det forestående 100-årsjubileumet i 2019.
Komiteen ledes av Anne Mart Solberg, og det har vært flere møter der det har kommet opp forslag til en
mengde ulike initiativ for å markere jubileet. Komitéen fortsetter sitt arbeid i 2018, i tett dialog med
Hovedstyret.

TRENINGINGSFORHOLD:
Nok en mild vinter i 2016–2017-sesongen, med marginale snøforhold, gjorde det krevende
for alle gruppene. Gruppene fikk store utfordringer knyttet til treningsforhold og tilgang til
nødvendige anlegg med snø, noe som medførte utstrakt reisevirksomhet i jakten på snø.
Dette gjelder i hovedsak de eldre løperne. Det er hovedstyrets vurdering at tilgang på anlegg
i forbindelse med barmarkstrening er tilfredsstillende, men det vil fortsatt være viktig å få god
tilgang til gym- og idrettshaller. Klubben arbeider løpende med dette i forhold til Lørenskog
kommune.
Forholdene i skiløypene i kommunen har vært en utfordring med lite snø og milde perioder,
slik at arbeidet med å etablere egen kunstsnøproduksjon (se avsnittet «Generelt») har høy
prioritet. Dette vil være et anlegg som kommer alle gruppene til gode, og være et viktig
rekrutteringsanlegg framover.
MEDLEMSTALL
Per 31.12.2017: 778
Medlemmene fordeler seg slik:
Under 20 år:
134 jenter
181 gutter
Over 20 år
202 kvinner
261 menn
MEDLEMSREGISTERET
Etter at klubben gjennom 2015 og 2016 gikk over til det nye medlemssystemet «Klubbadmin»
levert av NIF har det løpende pågått en opprydning i medlemsdatabasen. Det har vært og er
delvis fortsatt et etterslep når det gjelder datakvalitet, særlig gjelder dette medlemmer uten
gruppetilknytning. Dette skyldes i hovedsak at det forrige medlemssystemet «overførte» den
gamle medlemslisten, som ikke var ajour med utmeldte medlemmer. Det sendes derfor
fortsatt ut faktura for medlemskontingent til medlemmer som for lengst hevder de er utmeldt.
Dette skaper en del ekstraarbeid, samtidig gir det oss en god anledning til å rydde i
medlemsdatabasen.
ØKONOMI
Regnskapet som fremlegges for årsmøtet gjelder for kalenderåret 2017. Hovedkassa hadde
pr 31.12.2017 drøyt MNOK 2 i likvide midler. Dette er en solid sum som skal holde til våre
forpliktelser, også dersom noe uforutsett skulle inntreffe. Hovedstyret anbefaler årsmøtet å
avsette deler av disse midlene til fremtidig vedlikehold av skihytta samt sette av noen midler
til 100 års jubileum i 2019.
Lørenskog Skiklubb mottok i 2017 en arv på kr 1.000.000, som avdøde Hans Andreas Feiring
testamenterte til klubben. Pengene er i sin helhet satt inn på høyrentekonto i påvente av
beslutninger om hvordan midlene skal disponeres.
POLITIATTESTER
Alle ledere og trenere i aktive grupper har godkjent politiattest.
UTLEIEVIRKSOMHET SKIHYTTA
Utleievirksomheten har ligget stabilt i perioden. Vi registrerer en økende etterspørsel etter
denne typen lokaler, både til møtevirksomhet og til selskap og arrangementer. Leieinntektene
dekker stort sett driften av Skihytta, og fastboende vaktmester Stein Teppen forvalter
utleievirksomheten på en utmerket måte.

Styret vil takke alle tillitsvalgte og andre som har påtatt seg oppgaver og støttet klubben i sin
virksomhet.

Lørenskog 16.03.2018
Styret i Lørenskog Skiklubb
Mattis Thørud
Leder

