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I dette nyhetsbrevet kommer informasjon om noe av det som har skjedd i Lismarka Skilag det 

siste året og litt om planene videre.  

Har du lyst til å bli medlem – eller til å støtte arbeidet vårt? Se vedlagte faktura.  

 

Treningssamarbeid i nordre Ringsaker 
Vinteren 2018 er andre sesong med treningssamarbeid 

mellom Lismarka Skilag og skigruppene i Åsmarka og 

Mesnali. Tilbudet er for alle fra 1. klasse og oppover som 

vil trene/ha det gøy på ski. Vi tilbyr tilpasset opplegg for to 

grupper: For 1.-4. klasse 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. Treningene foregår vekselsvis i 

Åsmarka og Lismarka, hver torsdag fra kl. 18-19. Mellom 

25 og 40 unge har deltar på treningskveldene.  

Stor interesse for barneidrett – «alle» ungene i bygda er med 
Interessen for barneidretten er stabilt høy. Høsten 2017 var 

det tilbud til tre aldersgrupper: Førskolealder, 1.-4. klasse og 

5.-7. klasse. Våren 2018 er tilbudet innendørs begrenset til 

barn under skolealder, mens eldre barn har tilbud om 

skitrening/skilek. I tillegg til å være gøy, utvikler treningene 

barnas motoriske ferdigheter gjennom lek og varierte spill og 

øvelser. Meld fra til trener eller styret i Skilaget hvis du vil 

være med som trener, eller har ideer til aktiviteter vi kan 

drive med. 

 

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


Lysløyperenn 
Lysløyperenn samler flere generasjoner hver onsdag i vintersesongen. 

Trening, uhøytidelig konkurranse, skiglede, vafler og livlig prat i Skibua er 

viktige stikkord. Med to doble vaffeljern i sving sørger Skilaget for nystekte 

vafler til alle som vil ha.  

Rennstart klokka 18.30. Påmelding fra 18.00-18.25.  

Har du lyst til å bidra som vaffelsteker eller hjelpemannskap? Ta kontakt 

med styret. 

Ny fotballbane 
Den gamle grusbanen ved skolen har blitt planert med matjord, 

og det har blitt lagt ferdiggress. Til våren/sommeren fullfører vi 

arbeidet, blant annet ved å sette opp ballnett langs banen og 

montere nye nett på målene. Planen er at banen skal bli brukt til 

både organisert og uorganisert aktivitet, i skoletida og på fritida. 

Sparebankstiftelsen bidro med en kjærkommen gave på 60.000 

kroner til fotballbanen.  I tillegg har Skilaget, FAU ved Lismarka 

skole og avgangselevene i 2017 bidratt med midler til arbeidet. 

Nærmere 200 dugnadstimer har så langt gått med til prosjektet. 

Arbeidet med planering og utrulling av ferdiggress pågikk i 

høstferien 2017. Vi satser på åpning av banen i løpet av juni 2018. 

Turstier – merking og skilting 
Det er mange fine stier og turområder i Lismarka, men dårlig med skilt og merking. Det ønsker Skilaget å få gjort noe 

med - men da trenger vi hjelp! Vi søker pensjonister eller andre som kan tenke seg å bidra til et stiprosjekt i bygda. Vi 

trenger hjelp til: 

• Forslag til stier som bør skiltes/merkes 

• Oppsetting av skilt 

• Merking og rydding av stier 

• Bygging av gapahuk(er), bålplasser? 

Lyst til å være med? Ta kontakt med styret på 

styret@lismarka-skilag.com eller på facebook.  

Så snart vi har prioritert de beste 

stikandidatene, vil vi ta kontakt med aktuelle 

grunneiere, slik at skilting og merking kan skje 

i forståelse med dem.  

Nye skidresser med logo og klubbnavn 
Hva med å gi ny skidress som bursdagsgave eller julegave til barn/barnebarn? Skilaget 

vil i løpet av 2018 tilby kjøp av skidresser/overtrekksdresser og luer med klubbnavn og 

logo til våre medlemmer. En skidress må man gjerne ha uansett, og det er jo hyggelig å 

kunne vise hvilken klubb man hører til. Tilbudet gjelder kvalitetsdresser fra Swix. 

Gjennom Skilagets avtale med G-Sport Rustadstuen får vi 30 % rabatt ved samlet 

bestilling. Du kan få et inntrykk av designet på bildet til høyre. Vi satser på å beholde 

samme design en stund framover og kommer tilbake med mer info om bestilling. 

Kjenner du noen som ønsker å være sponsor på dressene, hører vi gjerne fra deg! 

mailto:styret@lismarka-skilag.com


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! 
 

   

G-sport Rustadstuen sponser Skilaget med 
skismurning og premier til avslutning. I tillegg 
får medlemmer gode rabatter i butikken. Vi 
takker for støtten! 

Sparebankstifelsen DNB har 
bidratt med 60.000 kroner til 
arbeidet med ny fotballbane i 
Lismarka. Tidligere har 
Sparebankstiftelsen også bidratt 
med støtte til innkjøp av 
snøscooter. Vi takker for støtten! 

Gjensidige-stiftelsen 
bidro med 45.000 kroner 
til oppussingen av Skibua 
i 2017. Vi takker for 
støtten! 
 

 

 

Medlemmer i Lismarka skilag får gode 
rabatter på dagskort og sesongkort 
hos Sjusjøen Skisenter.  

 

Grasrotandelen 
Om du tipper/spiller er vi takknemlig om du tilknytter deg 

LISMARKA SKILAG som din grasrotmottaker via SMS. Send 

sms med teksten GRASROTANDELEN 993763195 til 2020 

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

Grasrotandelen gir gode inntekter til Skilaget, og her tror vi 

at vi har mye å gå på.  Figuren under viser totalt opptjente 

grasrotmidler og antall spillere for Lismarka Skilag.  

 

 

 

Vi trenger flere sponsorer! 

Lyst til å sponse Lismarka Skilag, eller kjenner noen som kan være interessert i å støtte arbeidet vårt? Ta kontakt 

med styret@lismarka-skilag.com. 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! 

 

http://www.norsk-tipping.no/
mailto:styret@lismarka-skilag.com


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.  

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

barneidrettsforsikring.  

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.  

Lismarka Skilag har inngått treårig avtale med G-Sport Rustadstuen som gir en rekke 

fordeler for medlemmer.  

• 30 % rabatt på skidress/overtrekksdress ved samlet bestilling (se egen info)  

• 30 % rabatt på ski/bindinger/sko og smurning ved handlekveld og sesongstart 

• 20 % rabatt til medlemmer på skirelaterte produkter hele året 

• 15 % rabatt på veiledende pris for de fleste varer,  

• 50 % rabatt på prepping/slip av ski (butikkslip).  

 

100 år i 2019 
Lismarka Skilag ble stiftet i 1919. Neste år kan vi med andre ord feire 100 år! I den forbindelse er vi interessert i bilder 

og annet historisk materiale. Har du selv noe slikt, eller kjenner noen som har det, setter vi pris på å høre fra deg.  

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

e-post: styret@lismarka-skilag.com.   

Dette er noe av det vi har lyst til å få til i 2018 og åra framover: 
- Nye skidresser/overtrekksdresser 

- 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. 

- Fotballbane: Ferdigstille den nye gressbanen.  

- Merking og skilting av turstier 

-  
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