
Lismarka Skilag 
 

Aktiviteter gjennom året 

• Oppkjørte skiløyper hele vinteren 

• Lysløyperenn hver onsdag fra nyttår og så lenge forholdene tillater det. Påmelding fra klokka 18. Start 

klokka 18.30. Vafler, saft og kaffe i skibua etter målgang. Kuldegrense på – 15⁰ C. Følg med på 

Facebook hvis det er tvil.  

• Barneidrett – vårsesongen: hver mandag fra januar og fram mot våren. Tidspunkt: 17.30-19.30. 

Oppmøte i gymsalen på skolen, hvis ikke annet er opplyst på hjemmesiden/facebook.  

• Barneidrett – høstsesongen: Hver onsdag etter høstferien fram til jul. 

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

premier for sesongen. 

   

Innbetalingsblankett for medlemskontingent 2016 deles ut i disse dager. Om du eller noen i din familie ikke deltar aktivt setter vi stor 

pris på støttemedlemskap og tilknytning til grasrotandelen. Prisene for medlemskap er som følger: 

Barn under 18 år kr 250,- 

Familie kr 500,- 

Voksen kr 350,- 

STØTTEMEDLEM kr 300,- 

Medlemskap innbetales til kontonummer: 20002023645 

Husk å merke betalingen med navn på medlem. Ved familiemedlemsskap, oppgi alle navnene.  

Grasrotandelen 

Tilknytt LISMARKA SKILAG som din grasrotmottaker via 

SMS Send GRASROTANDELEN 993763195 til 2020 

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

 

 

Medlemsfordeler 

Medlemskap i Lismarka Skilag gir 20 prosent rabatt på dagskort og sesongkort i Sjusjøen 

Skisenter. Liste over medlemmer i skilaget er oversendt skisenteret. 

 

 

Spørsmål? 

Følg med på Facebook og www.lismarka-skilag.com for nyheter og flere detaljer. Har du spørsmål om 
medlemskap eller noen av våre aktiviteter, kan du også ta kontakt med styret på styret@lismarka-skilag.com. 

http://www.lismarka-skilag.com/
mailto:styret@lismarka-skilag.com


 

 

Ombygging av Skibua 2016 
 

 

 

Lismarka Skilag har fått 45.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til ombygging av 

Skibua. Planen er å ta i bruk det som i dag er et ubenyttet lagerrom for å få mer plass 

og mer hensiktsmessige og hyggelige arealer til blant annet: 

• Innendørs sitteplasser for deltakere på lysløyperenn 

• Kjøkkenkrok for vaffelsteking etc. 

 

Nå trenger vi frivillige til å være med å gjøre jobben! 

Vi skal blant annet:  

• Legge gulv i ny del 

• Isolere i gulv, tak og vegger 

• Slå på panel eller tilsvarende på vegger og himling 

• Sette inn vinduer/dører 

• Montere ventilator i kjøkkenkrok 

• Arbeid i forbindelse med ny rominndeling 

Foreldre, besteforeldre og andre venner av Skilaget oppfordres med dette til å bli med. Om vi blir 

en gjeng, vil mye være gjort i løpet av to-tre helger. Det kan til og med hende det blir hyggelig! 

Vil du bidra? Kontakt styret på styret@lismarka-skilag.com  

 

Har du kontakter som kan 

bidra til at vi får inn noen 

sponsormidler eller 

materiell som kan brukes i 

forbindelse med ombygging 

og møblering, vil også det 

være veldig nyttig! 

mailto:styret@lismarka-skilag.com

