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2016 har vært et aktivt år i Lismarka Skilag med høy aktivitet og vekst i antall 

medlemmer. Her kommer informasjon om litt av det som har skjedd og litt om planene 

videre.  

Har du lyst til å bli medlem – eller til å støtte arbeidet vårt? Se siste side.  

 

Stadig nye rekorder i lysløypa 
Det har blitt satt stadig nye rekorder når det gjelder deltakelse på 

lysløyperenn de siste årene. De første rennene i 2017 har hatt over 60 

deltakere. Rennene er en fin arena for skiglede og en sosial møteplass 

for unge og voksne i bygda. Den nyrenoverte Skibua har bidratt til å 

skape en enda triveligere ramme rundt arrangementene. Med to doble 

vaffeljern i sving sørger vi for nystekte vafler til alle som vil ha. Ringsaker 

Blad har merket seg skiinteressen i bygda og har besøkt oss og laget 

store oppslag både i 2016 og 2017. Lyst til å bidra som vaffelsteker og 

hjelpemannskap? Ta kontakt med styret. 

http://www.lismarka-skilag.com/


Skibua – innvendig fornyelse 

Med finansiering fra Gjensidigestiftelsen, gode rabatter fra våre leverandører og en iherdig innsats fra en ivrig 

dugnadsgjeng framstår Skibua denne vinteren som helt ny innvendig – og med dobbelt så god plass som før.  

Vi har bygd om og pusset opp slik at vi nå har bord og sitteplasser til slitne og kalde skiløpere, nytt, flislagt gulv 

i både ny og gammel del, kjøkkenkrok med avtrekk for vaffelsteking etc. Kom gjerne og ta en titt! 

Treningssamarbeid med Åsmarka og Mesnali 
Vinteren 2017 har vi inngått et treningssamarbeid med skigruppene i Åsmarka og 

Mesnali.  For første gang på mange år har vi dermed et treningstilbud til de som 

ønsker å trene/ha det gøy på ski. Tilbudet er for barn og ungdom fra 1. – 10. klasse 

fordelt på to 

aldersgrupper. For de 

yngste er det mest lek på 

ski. For de eldre er det 

mer fokus på teknikk i 

ulike stilarter. Alle skal 

kunne delta ut fra sitt 

nivå. For ikke å bidra til 

utstyrsjaget, legger vi 

vekt på at det skal holde lenge med ett par ski og 

staver. Treningene foregår vekselsvis i de tre 

bygdene. Over 30 har deltatt på de første 

treningene, og de fleste av dem har vært fra Lismarka.  

Stor interesse for barneidrett – «alle» ungene i bygda er med 
Interessen for barneidretten har holdt seg stabilt høy 

etter at vi i 2015 utvidet tilbudet til å gjelde både vår- 

og høstsesongen. Ofte er det mer enn 50 deltakere, 

fordelt på tre ulike aldersgrupper. I tillegg til å være 

gøy, utvikler treningene barnas motoriske 

ferdigheter gjennom lek og varierte spill og øvelser.  

 

 

Nye nettsider og etablering av elektronisk medlemsregister 
Skilaget har i 2017 etablert nye nettsider. Her legges nyheter og annen nyttig informasjon, og her blir det etter 

hvert mulig for medlemmene å logge seg inn og administrere eget medlemskap og egne opplysninger. Vi håper 

etter hvert også å få til løsninger for påmelding til lysløyperenn etc. I tillegg til www.lismarka-skilag.com , er 

Facebook en viktig informasjonskanal.  

http://www.lismarka-skilag.com/


Med frist fra 31.12.2016 er alle idrettslag pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av 

Norges Idrettsforbund. Skilaget har etablert slik medlemsliste innen fristen og fortsetter i 2017 arbeidet med å 

ajourføre medlemsopplysningene.  

Mosjons-/trimgrupper 
Mosjons-/trimgrupper er opprettet for både kvinner og menn. Vi håper å videreutvikle dette tilbudet i 2017.  

Foreløpig har det vært mest herrer som har møttes til drop-in-treningsøkter med oppmøte ved Skibua 

søndager klokka 19. Følg med på Facebook, eller ta kontakt med noen i styret hvis du er interessert.  

Sponsorer og andre givere 
Brøttum Almenning har lagt merke til arbeidet vårt og har bidratt med kjærkommen støtte både i 2016 og 

2017.  Vi er svært takknemlige for verdifullt bidrag til vår 

virksomhet! 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du kjenner noen du tror kan 

være interessert i å støtte arbeidet vårt. Gaver fra privatpersoner 

mottas også med stor takk. Benytt i så fall vedlagte faktura og merk betalingen med «gave». Sponsing og gaver 

hjelper oss til å realisere flere av planene våre – til beste for bygda og oss som bor der! 

Planer/ambisjoner i 2017  
- Utvikle digitale løsninger for fakturering og påmelding til arrangementer. 

- Videreutvikle trimtilbudet. 

- Etablere terrengløpskarusell sammen med andre bygder i Nordre Ringsaker. 

- Utbedre våte partier i lysløypetraseen slik at løypa kan brukes som tur/treningsløype hele året. 

- Kunstgressbane: Planer foreligger for å anlegge kunstgress på dagens grusbane. Nødvendige 

godkjenninger er på plass, men for å realisere planene er vi avhengig av både spillemidler og ytterligere 

finansiering. Dette jobbes videre med dette i 2017.  

Våre tilbud – oppsummert 
- Oppkjøring av skiløyper hele vinteren. 

- Lysløyperenn hver onsdag fra og med januar 

og så lenge forholdene tillater det. Påmelding 

fra klokka 18. Start klokka 18.30. Vafler, saft og 

kaffe i skibua etter målgang. Kuldegrense på -

15 grader ute i løypa. Følg med på 

hjemmesida/facebook hvis det er tvil. 

- Skitrening/skileik i samarbeid med Åsmarka og 

Mesnali hver torsdag kl 18-19 fra januar til 

april. Målgruppe: Barn og ungdom fra 1.-4. 

klasse og fra 5.-10. klasse. Passer for alle. 

- Barneidrett – vårsesongen: hver mandag fra januar til april. Tidspunkt: 17.30-19.45. Oppmøte i gymsalen 

på skolen. 

- Barneidrett – høstsesongen: I gymsalen hver onsdag etter høstferien og fram til jul. Tidspunkt 17.30-19.45. 

- Klubbrenn og skiavslutning: Mot slutten av skisesongen blir det klubbrenn med skileik og utdeling av 

premier for sesongen. 

- Trimtilbud (løp, ski, sykkel): Oppmøte ved skibua søndager kl 19. Følg med på facebook.               



Medlemskap og kontingent i Lismarka Skilag 
Som medlem i Lismarka Skilag får du/ditt barn rett til å delta i Skilagets aktiviteter. 

Med på kjøpet får dere masse idrettsglede, vennskap og sosialt fellesskap med andre 

voksne og barn i bygda. Om du eller noen i din familie ikke selv deltar i noen av våre 

aktiviteter, setter vi stor pris på gaver, støttemedlemskap og tilknytning til 

grasrotandelen. Som medlem/støttemedlem bidrar du til positive aktiviteter i bygda 

– og får også selv glede av dem.  

Medlemskapet følger kalenderåret og har følgende priser i 2017: 

- Barn under 18 år kr 250,- 

- Voksen kr 350,- 

- *Familie kr 500,- 

- Støttemedlem kr 300,- 

- Gave: Fritt valgt beløp (merk betalingen med gave). 

*Ved familiemedlemsskap blir også voksne medlemmer i husstanden medlemmer i Skilaget og kan nyte godt av 

våre medlemsfordeler. Et familiemedlemskap er ikke et felles medlemskap for hele familien, men en form for 

rabattert medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle familiemedlemmene skal registreres med navn, 

fødselsdato etc. Kun de husstandsmedlemmer som deltar på lysløyperenn, barneidrett eller andre 

treningstilbud, vil bli registrert som aktive medlemmer. Øvrige familiemedlemmer blir registrert som ikke-

aktive.  

Medlemskap for første år som medlem betales ved innmelding. For senere år, kan faktura bli tilsendt på e-post 

og/eller pr post.  Husk å vedlikeholde egne kontaktopplysninger eller å melde fra om endringer. Husk å fylle 

inn riktig sum på fakturaen ved betaling og å oppgi hvem betalingen gjelder for. Send eventuelt supplerende 

informasjon på e-post til styret.  

Ikke fått faktura? Ta kontakt med styret, eller bruk følgende bankkontonummer: 2000.20.23645. 

Medlemsfordeler 
Medlemskap i Lismarka Skilag gir 

20 prosent rabatt på dagskort og 

sesongkort i Sjusjøen Skisenter. 

Medlemskapet blir fort tjent inn 

om dere uansett bes øker alpinbakken i løpet av vinteren.  

Alle medlemmer under 13 år som deltar i organisert aktivitet i lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige 

barneidrettsforsikring.  

På slutten av skisesongen blir det premiering av alle medlemmer som i løpet av vinteren har deltatt på 

klubbrenn og/eller lysløyperenn.  

 

Grasrotandelen 
Tilknytt LISMARKA SKILAG som din grasrotmottaker via 

SMS. Send GRASROTANDELEN 993763195 til 2020 

(tjenesten er gratis). Eller se www.norsk-tipping.no.  

 

Spørsmål 
Om du har spørsmål, forslag eller selv ønsker å bidra med noe, er det fint om du tar kontakt med oss på e-

post: styret@lismarka-skilag.com.   

mailto:styret@lismarka-skilag.com

