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Ski - og fotbal lk lubben lyn

Simen Hegstad Krüger
– som virkelig har slått igjennom

denne sesongen. Her under NM på Stryn.



VÅR SA LG

Div. varer opptil 70% rabatt

Scale Carbonrammem. Sram X9 utstyrsgruppe, Rockshock
Reba SL dempegaffel m. lockout og remote på styret. DT hjul.
Veil. kr. 19990,-

Årets World Cup racingski fra

NÅ kr.2990,-
08/09-mod.
RCS Classic/Skate

Fischer E89B, Rottefella BC Auto og Alpina BC 850
FJELLSKIPAKKE Kr. 3290,-

Kr. 2399,-
08/09-mod.
RCS Skate Kr. 1999,-2. sortering

Grunnet litt høy vekt

Dynasports rulleski

Husk Lynrabatter gjennom hele året:
Løpesko ÷15%, Sykler ÷15%, Rulleski ÷20%
Racingski og staver ÷20%
Kajakker ÷10%
Alle andre varer ÷15%
NB! Rabatter gjelder kun på veil. pris og ikke på Garmin, Bråsterk og Oakley

Scott Scale 35

Lyn spesialpris15990,-

Alle årets sykler ÷15%
Scott , Trek og Specialized

LYNRABATT

÷20%
DYNASPORTS RS531 leveres med S2 (2-er) treningshjul med middels rullemotstand som gir svært real-
istisk skitrening, og i tillegg er komforten usedvanlig god. Dette er totalt sett den beste allround treningsrul-
leski på markedet i 2010, ikke minst pga de nye hjulenes egenskaper som også på våt vei er i særklasse.
Når prisen i tillegg er blandt de laveste blir RS modellen vanskelig
å slå. Skjermer får du som valgfritt tilbehør – i farge rød, hvit eller sort.
JUNIORSKATE er det beste for de aller minste. Det er ingen gode
argumenter for at de minste ikke skal gå på rulleski – men det forut-
setter selvfølgelig at kyndige trenere tar ansvar for sikkerhet etc.
Veil. priser RS531 .........................kr 2.299,-

Juniorskate ..................kr 1.499,-

NYHET I ÅR
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Jentefotball – J16 laget etter at vi vant Adidas Cup forrige gang! Se side 11.

Ski- og Fotballklubben Lyn 3



Dette nummer av Lynposten ligner ikke

den gamle utgaven. Det er ikke fordi FC

Lyn Oslo rykket ned fra Tippeligaen. Det

er heller ikke pga dårlige tider og skral

økonomi i elitefotballen! Nei, det er fordi

vi nå går en ny og forhåpentligvis bedre

tid i møte. På årsmøtet til FCLO fikk

allianselaget et nytt navn! Nå heter det FK

Lyn. FK står for fotballklubben Lyn. Klub-

ben skal være en Osloklubb – en klubb for

Oslo Vest. Vi gratulerer og ønsker at navnet

skal bli til glede for gamle Lyn. Vedtaket

ble fattet på klubbens 114 års bursdag

– 3. mars!

Men, la oss ikke glemme nye Lynposten.

Vi trengte en ny ”utsjånad”. Her er altså

den nye utgaven av Lynposten. Vi håper

at medlemmene vil like den. Innholdet og

ånden er den samme, men med en annen

og bedre innpakning.

I år har vi hatt og har en praktfull vinter.

God og gammeldags. I lengste laget, mener

noen. Det vi alle kan være enige om er at

det er slik vi vil at vårt klima skal være.

Skiløpere i alle aldre gleder seg, mens

fotballspillerne må trene i kulda på kunst-

gresset på Kringsjå. Ærlig talt, er det ikke

slik det skal og bør være!

Hva med klubbhus? Kommer det snart?

Mange spør om det. Vi kan glede alle med

at nå har vi målet i sikte. Den kommu-

nale prosess er snart i havn, og anbuds-

dokumenter utarbeides i disse dager. Når

anbudene kommer inn vil vi se hva moroa

koster, og hva vi har råd til. Lynposten

er ikke i tvil om at klubben vil være tjent

med et praktikabelt klubbhus bygd for

fremtiden. Klubben er i sterk vekst. Vi øker

medlemstallet med 100 – 200 nye i året.

Jentefotballen når stadig nye mål. Klubb-

huset vårt vil ligge midt i smørøyet mellom

Toppidrettsenteret, Idrettshøyskolen , ny

kunstgressbane for barnefotballen, tur-

og treningsområdet rundt Sognsvann,

utgangspunkt for skiløyper og sist, men

ikke minst klubbens egen snøpark. Her er

det mange muligheter! Klubben trenger et

samlingssted både sportslig og sosialt!

På klubbens fødselsdag 3. mars skiftet et

av allianselagene navn. FC Lyn Oslo er

historie. Nå heter det FK Lyn. FK står for

fotballklubben. Vi gratuelerer. Måtte det

nye navnet være til lykke for hele klubben!

Se info fra LYN FOTBALL
på www.lynfotball.no

LYNFOTBALL

LYNSKI
Se info fra LYN SKI på
www.lynski.no

Per Gjermshus

DAGLIG LEDERS SPALTE

Kjære Lynfolk!

Legg turen innom
LYN-hytta!

Skriv deg inn i besøksboken som ligger i postkassen.
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Det var den gang da …

Du ser ikke slike kladder nu til dags. Jeg gled

over Åklungen for noen søndager siden,

nikket et ”heisan” til Lynhytta, og velsignet

glidingen og festesmøringen. Plastikk-skien

har løst mange av mine utfordringer. Jeg

letter til på luen og hilser. Ikke akkurat på

samme måte som den gangen, nei, eple-

nikkersen og den gamle vindanorakken er

forlengt borte.

Så er også noe annet, briller som dugger,

duggstiften til brilleglassene og hullebriset,

eller rettere brillehuset med extra briller. Nu

ser jeg de som kommer, og har skiftet ut den

gamle ull-lua med lue med håndtak og en

Lyn-pin i front, der de andre har skiforenin-

gens merke.

Jeg blitt lydhør for mobilene som ringer.

Mor`n du, hvor er du? og den oppmerksom-

het som vederfares meg der jeg suser over

vannet, først en skøytesving, over i diagonal,

litt passgang og noen kjempe dobbelttak,

før jeg ser efter. Dippedutten varsler om alt.

Det er på TV i kveld, ikke på reiseradioen i

ryggsekken til den gamle mannen foran meg

i sporet. Kurer- reiseradio i grå Bergans sekk

var det ultimate å ligge bak i sin tid – på

søndagen efter kl 13. Var sporbredden

17 eller 21 cm i dag, mon tro? TV`en er

53 tommer. Ingen har TV i sekken her.

De Olympiske Leker er på gang. Leker. Ikke

noen annet enn det. Ikke noe alvor. Det

bekreftet klovnedraktene. Men bak drønner

det mykt. Kompakt OL. Kompakt TV. Nei,

det er vel bare slik det er. No heter nu nå.

Det er da stresset kom. Må være der når

det begynner. Men jeg ”er ikke en pilgrim

på denne veien” – sangen streifer. Har gått

her før. Du hører det liksom, enten det er

Henning Kvitnes eller Aage Samuelsen:

”kom- kom guttær”. Vi skal slå dem alle.

Selv om jeg sitter behagelig – og ser på.

Uansett hva sangen sier om at veien er full

av høl og homper, så var vinterens store dag

en lørdag på Kobberhaughytta. Ut av skogen

kom horder med unge skiløpere, med LYN

på lue og skidress, hoiende opp. Som om

de alle var Hallgeir Brenden i 1952, ut fra

skogen med granbar i lua. Fantastisk!

Humør og smil, og efter noen minutters

hvile med drikke: et lurveleven, en hyling,

skriking og intensitet som ingen andre enn

veltrente hundekjørere har opplevd når

hundene hyler og bjeffer efter å komme i vei,

og hjem. Siste etappe. Hvem først? Her var

det ikke bare å legge seg på en rulle og dra,

som det nu heter i ski- og sykkelsproget.

Avisen skrev så vakkert om toppidretts-

utøvere her forleden. Det sto foreldre bak,

også bak Nortug. Det var vel nettopp det

jeg opplevde. Resultatet av iherdig foreldre-

innsats rundt skiparken på Kringsjå,

foreldreforeningen i Lyn, og alle de andre

voksne som har dratt i gang og vedlikehol-

der skitilbudet til de yngste.

Når så mange gjør så mye, så betyr det mye.

Når så mange hundre barn og unge deltar

på skileik og skiløp i vårt område, nærmiljø,

så teller det, og betyr mye. Ikke bare for

helse og sunnhet, men også for idrett og

samhold, for samhandling og forståelse.

For fremtiden. Dette enten det dreier seg

om kampen mot tiden, det å bli først eller

holdninger mot ytterliggående politiske

og religiøse holdninger. Tidens guder er

dens menn og kvinner, fritt omskrevet fra

Wergeland.

Noen har kanskje fått ringer under øynene

efter alle lekene i mars. Det er ganske trist.

Og litt merkelig. For meg er 1984 kanskje

vendepunktet. Da kom TV-en inn med

dosene fra disse enkle lekene. Da ble det TV-

underholdning. I dag er det visstnok bare

eldre som ser på vinterlekene på TV. Derfor

må vi ha et Junior Olympiske Leker. For å

få inn sponsorpenger, for få ungdommen

klistret til TV-apparatet. Det neste blir jo

barneskirenn på samme vis. Slik vi har hatt

våre nasjonale renn. Velkommen efter.

Til TV-underholdning med reklame.

Nei, takke meg til. Det er så meget bedre i

Nordmarka. Med ski, short-cut og innsving,

og litt bredere for oss gamle. Det å se sneen

rase av furuen, far som sliter med pulken,

familien på odden med bål, kaffe og pølse.

Det er vel da de sier på Hamar at lykken er

et kryss. Tipp fotball, tipp lotto, tippe-tipp

og oldefar, og hold deg til apparatet så du

ikke mister reprisen.

Vi kan tenke litt på det visdomsord Jan P.

Syse kom med for noen årtier tilbake: Et

skritt tilbake kan være det rette når du er

på feil vei. Så husk det, neste gang på vei

til Lynhytta. Det er ny vei, og ny bro, og

det er lov å ta en pause fra TV og kom-

mersen. Noen vil si for å hvile seg i form

til en serieåpningen i fotball parallelt med

hopprennet i Holmenkollen, men det selges

visstnok ikke billetter for denne nye kom-

binertgrenen. Så jeg tar heller skiene fatt

denne søndagen, og opplever Åklungen som

den gang da.

jeg var på vei over Åklungen. Tunge, våte kladder hadde festet seg under
mine vel preparerte ski. Bergendahls grunnsmøring og Knuppen klister
hjalp ikke mot overvann. Mine gode Bonna treski med firpins binding var
tunge. Kladdene var imponerende.

Av Edvard Stang
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Forberedelsene til årets sesong har
selvfølgelig vært utfordrende når
det gjelder den sportslige biten.
Men også værgudene har gjort
sitt til at vi har måttet drive en del
alternativ trening og bruke andre
fasiliteter enn Kringsjå kunstgress-
bane.

Av Gunnar Halle

Etter at flere spillere har forlatt oss, har

stallen blitt mindre og i periode har vi vært

få folk på feltet. Vi har hatt noen langtids-

skader som også har gjort at vi har hatt

noen prøvespillere innom, og selvfølgelig

noen av våre egne juniorer.

De spillerne som har vært tilgjengelige har

hatt en god treningsmoral og fått trent bra

og har vist fremgang på mange områder.

Resultatene i treningskampene har ikke

vært imponerende, men vi har også fått

vist en god del bra fotball og hatt gode

prestasjoner imellom. Litt mer stabilitet

hadde selvsagt vært ønskelig, men unge

spillere og flere prøvespillere samtidig viser

at vi trenger mer tid for å få til samhand-

lingen i laget. Dette jobbes det imidlertid

knallhardt med frem mot seriestart, slik at

vi skal stå best mulig rustet når vi går ut

på Aspmyra og møter Bodø Glimt i første

seriekamp.

Tre korte:
Bislett: Jeg tror både spillere og støtte-

apparat ser frem til å starte den nye seson-

gen på Bislett. Vi håper at vi

kan bygge vårt lille fort her

og gi alle motstandere en tøff

jobb med å ta poeng fra oss.

Mindre mediadekning: Den

vil selvfølgelig bli mindre i

Adecco-serien, men får prøve

og gjøre oss attraktive nok

på banen slik at vi får mer

omtale og ikke bare utenoms-

portslige ting som får fokus.

Hvorfor se Lyn i år: Jeg håper at vi kan

være med på å gi publikum og Lyn suppor-

tere en opptur igjen og komme å se mange

unge gutter som vil utvikle seg og bli bedre

fotballspillere.

Derfra innom Lynhytta. Sekker på igjen

– og retur i greit regn. Flott tur – flotte

unger!

Eneste hake ved turen – ingen hadde

husket kamera!

Gunnar Halle om årets sesong

Gunnar på trening på Kringsjå.

Av S. E. Hope

Selv om det heter at ”det finnes ikke dårlig

vær – bare dårlige klær”, så er det klart

at det har vært noen kalde dager på Lyn

Akademiet i vinter. Det er ikke alle fotball-

sko som er beregnet til å spille i minus 10.

Det er ikke alltid så hyggelig å være trener

heller når den kalde vinden trekker over

Kringsjåbanen. Da er det imponerende at

vi allikevel har hatt rundt 150 deltakere på

Lyn Akademiet vinteren igjennom.

Med en særdels kald og snørik vinter bak

oss (bra for ski), så er det jo ekstra hyggelig

at vi uken etter vinterferien har hatt noen

fantastiske dager på Lyn Akademiet i

strålende sol som virkelig har varmet både

spillere og trenere. Og mer sol er spådd i

tiden fremover.

Da er det tid for å kunne ta imot flere

spillere på Akademiet igjen. I høst passerte

vi rekordhøye 200 deltakere, noe vi taklet

bra med jevn fordeling over ukedagene (på

det meste taklet vi nesten 100 deltakere på

en og samme dag).

Da vi har kapasitet til å håndtere ca. 200

deltakere totalt, så vil vi minne de etablerte

årskullene (98, 99 og 2000) om at vi fort-

satt tar i mot fortløpende påmeldinger.

I tillegg vil vi nå gå ut med et tilbud om at

3.klassingene (2001-kullet) kan ”tyvstarte”

på Lyn Akademiet fra etter påske. 2001-for-

eldrene vil få tilsendt mer info. om dette,

i tillegg til at dere kan lese mer om Lyn

Akademiet på www.lynfotball.no.

Vi ser frem til en spennende og aktiv vår på

Lyn Akademiet, og snart er det treningsvær

med shorts og T-skjorte.

Solen skinner på Lyn Akademiet igjen

Stor stemning på LA!

Gøy å være trener på LA.

n

Gøy å være trener på LA.
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INSPIRERENDE
MILJØER SKAPER
DE BESTE
LØSNINGENE

Prof. Birkelands vei 24A - 1081 Oslo
Tlf. 22 90 57 60 - Fax 22 32 29 18
www.systemnaevestad.no
post@systemnaevestad.no

Vi er et serviceinnstilt firma med
håndverkere som er spesialister
på produksjon, montering og
service til storkjøkkenbransjen
og private hjem. Vår produksjon
er hovedsaklig spesialløsninger
innen rustfritt stål og aluminium.
Har du en idé lager vi en
løsning.

Service Montasje Sveis AS • Smalvollveien 10 0667 Oslo
tlf 916 52 599 • fax 22 65 45 30 • e-post: anders.f@smsnorge.com

SPESIALPRODUKSJONER
rustfritt stål og aluminium

eksklusive løsninger for private hjemstorkjøkkenbransjen
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Etter en kald og snørik vintersesong
ser Lyn Fotball nå fremover mot en
lang, innholdsrik og spennende fot-
ballsesong. Vi har mye å forsvare
etter fjorårets suksessrike sesong
som ble toppet med NM-gull til våre
16-års jenter (J 93).

Av S. E. Hope

Det diskuteres høylytt om den rekord-
tidlige starten på Tippeligaen (lørdag
13.mars) er til beste for fotballen, men
dette er jo ingenting i forhold hva flere av
våre ungdomslag må igjennom. De første
kvalik-kampene for NM Junior og 16
år ble spillt allerede i midten av februar.
Da skal det spilles mange kamper før det
settes sluttstrek i slutten av oktober, og
Kringsjå kunstgress blir en sentral bane for
mange spennende og viktige kamper denne

sesongen. Som eneste klubb i Norge er LYN
i år representert med hele 5 lag på høyeste
nivå i Interkretsklassene (Junior og 16 år).
Ingen andre klubber har mer enn 3 lag på
Interkretsnivå.

Torsdag 25.mars blir en spesiell dag. Da
møtes de to juniorlagene til LYN (Lyn
Fotball og Lyn/NTG) til seriekamp på
Kringsjå. Da satser vi på mange tilskuere og
stor stemning selv om det fortsatt sikkert er
brøytekanter rundt banen.

Det vil bli spillt 2-3 kamper hver eneste
kveld utover i sesongen og vi håper mange
tilskuere vil ta turen innom Kringsjå for å
følge med på ungdomsfotballen vår. Aldri
tidligere har det vært satset mer enn foran
denne sesongen, noe bl.a. årets vinterferie
beviser. Da resten av Norge forberedte seg
til en kald og snørik vinterferie, satte over
100 Lynspillere kursen mot treningsleir

i sydligere strøk. Lyn Fotballs juniorlag
tilbrakte vinterferien i Barcelona, mens
juniorjentene og G 15 og G 16 dro til Tyr-
kia. Her møtte de også Lyn/NTG-laget.

Så selv med en rekordtidlig sesongstart bør
lagene våre være vel forberedt til 1.serie-
kamp, som for flere av lagene allerede er
spillt når dette leses.

Høydepunktene vil stå i kø sesongen
igjennom, men det er ikke tvil om at NM-
kampene vil ha en litt ekstra status. I tillegg
vil det være viktig for Lyn Fotball å forsvare
fjorårets ”beste klubb i Norway Cup”.

Selv om ungdomslagene våre skal spille
mange kamper ila. sesongen, så spilles jo
allikevel de aller fleste kampene i barne-
fotballen. Vi vil totalt ha 25 lag som spiller
11-er fotball, mens hele 65 lag skal spille
7-er og 5-er fotball. Med dette er Lyn Fot-
ball definitivt en av de største fotballklub-
bene i Oslo (og Norge). Lyns røde, hvite
og blå farger vil prege mange fotballbaner
rundt omkring i Oslo i 2010.

Vi vil i år arrangere ”kick off” for barne-
fotballen søndag 11.april på Kringsjå. Mer
info. vil komme om dette, men i tillegg til
at det skal spilles mange fotballkamper vil
det også fungere som et flott ”vorspiel” til
FC Lyns 1.seriekamp på Bislett som spilles
søndag 11.april kl.18.00. Vi satser på at flest
mulig Lynbarn m/foreldre vil sette kursen
mot Bislett etter at det er slutt på Kring-
sjå. Ryktene går om at det skal arrangeres
barnetog fra Damplass til Bislett den dagen
slik at vi alle kan stille opp og støtte FC Lyn
når de skal spille sin 1.kamp på Bislett.

Vi ønsker alle Lynlag og –spillere samt
foreldre/supportere til lykke med årets
fotballsesong og ser frem til mange flotte
og minnerike opplevelser !

Lang og innholdsrik fotballsesong

Jenter 96 er klare for årets sesong.

LATICRETE NORGE AS - Morten Gaarud
Stanseveien 31, 0903 Oslo
Telefon: +47 23 33 90 00
Telefaks: +47 23 33 90 01
E-post bestilling: info@laticrete.no
Web: http://www.laticrete.no

LIM OG FUGEMASSE TIL FLISER
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Hvordan ser så fremtiden for jentefotballen

i Lyn ut? Damelaget har ambisjoner om å

rykke opp til 3. divisjon i 2010. Stallen be-

står av en rekke unge talenter og førsteårs

seniorspillere som helt klart har potensialet

til å klare opprykket. Likevel er nye spillere

som kan forsterke stallen, alltid velkom-

men til Lyn. Rekruttlaget spiller også i

4. divisjon og vil få en spennende sesong

der fokus på det sosiale står høyt i kurs.

Juniorjentene satser som aldri før, og

stallen er selvsagt ung, tradisjonen tro her i

Lyn. Det skal bli spennende å følge jentene

som først og fremst har som mål å bidra

til at damelaget rykker opp, før seriespill,

Gothia og NM prioriteres. Spillerutviklin-

gen står høyt på de yngre årgangene i Lyn,

og selv om man ofte vinner turneringer og

kamper, er det den enkeltes utvikling som

prioriteres i det daglige arbeidet på feltet.

Hard jobbing, riktig og mye trening over

tid skaper gode fotballspillere. Sper vi på

med gode holdninger og et sterkt og godt

sosialt miljø, har vi suksessoppskriften for

å utvikle morgendagens toppseriespillere,

også på jentesiden!

J16 har to gode lag som skal delta i J16

Interkrets og J16 1. divisjon dette året.

Begge lagene drar til Manchester i sommer

sammen med J14/J15 og G15.2. Det blir

en fin turnering på universitetsområdet til

Keele som ligger like utenfor Manchester.

En avkobling fra de tradisjonelle turene til

Danmark vi har hatt de siste årene. Foruten

NM J16, NC og seriespill, er Lyn også

kvalifisert til Hafslund Cup som regje-

rende mestere. Hafslund Cup består av alle

Toppserielagene og 1. divisjonslagene sine

J16 lag, samtidig som hvert lag kan invitere

med seg 3 gjestespillere. Jentefotballens

svar på Colorline Cup, eller også Jet Cup.

J15 har hatt en tynn stamme tidligere,

men nå begynner det å fylles opp med

unge talenter. Bettina Bakken (96) er siste

tilvekst fra våre gode naboer Heming, mens

vi også ønsker flere andre talenter velkom-

men til J95 laget vårt. Gode talenter på

jentesiden har ofte et behov for å

spille både en og to årsklasser opp,

for å få riktig og god matching.

J15 laget vårt skal foruten Man-

chester og NC, også delta i Adidas

Cup som er uoffisielt NM for J15

lagene i Norge. Ledet av kyndige

Kristoffer Smith Meyer og kaptein

for Jr. jentene, Camilla Alderin, er

det duket for god spillerutvikling

for J15 laget vårt.

J14 har fått en ny vår, eller rettere

sagt vinter, dette året. Fra en tynn

treningsgruppe på 4-6 spillere,

er det nå stabilt mellom 14-16 spillere på

hver trening, av en stall som består av 18

spillere. Tresor Egholm og Sandra Selseth

leder 96-laget som har tatt store steg denne

vinteren. Tresor har lang erfaring og stor

kompetanse innen spillerutvikling og med

stortalentet Sandra Selseth, har man fått

inn en av de mest spennende trenertalen-

tene i Lyn. Årets store mål er spillerutvik-

ling for hver enkelt og ivareta det sosiale

for hver enkelt spiller, samtidig som Lyn

ønsker en enda større og sterkere gruppe

på J14 laget. Da er vi avhengig av tilvekster

utenfra, samtidig som man beholder de

talentene vi allerede har i klubben. Adidas

Cup, NC og Manchester blir noen av årets

store høydepunkter, samtidig som man

allerede har tilbakelagt to meget solide tur-

neringer i Stopp Volden Cup på Ekeberg,

og Lillehammer Cup i januar måned.

J13 årgangen virker veldig sterk og solid.

Det er alltid vanskelig å uttale seg om de

yngste årgangene, da 11’er fotball fortsatt

er veldig nytt for mange. Likevel har vi sett

en rekke av de unge 97-jentene i aksjon,

både på egen årgang, og som hospitanter

for J96 og J95. Her har man bidratt med

Fremtiden for jentefotballen i L
I løpet av de siste tre årene har jentefotballen i Lyn tatt kvantesprang hva
gjelder antall jenter, og ferdigheter på de ulike årgangene. Under ledelse av
daglig leder Svein Erik Hope og sportslig leder Erik Frantzen har man evnet
å utvikle en ungdomsavdeling som er blant landets beste på jentesiden! Dette
har man selvsagt ikke klart alene, og primus motor på trener og ledersiden har
vært Tresor Egholm, Kristoffer Smith Meyer, Nils Martin Corneliussen, Espen
Johansen og Ingvar Graffer som har dratt store deler av lasset sammen med
de andre trenerne og lederne på de ulike lagene, noen nevnt, ingen glemt.

Av Tresor Engholm, spillerutvikler i Lyn Fotball

2000-jentene med to Røa-spillere på Lyn Akademiet..

Jenter og gutter i Lyn som bryr seg om andre.
Her i forbindelse med fjorårets TV-aksjon
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Fremtiden for jentefotballen i Lyn

både mål og målgivende, og ikke minst et

meget godt spill.

Inkludering er et viktig stikkord når man

jobber så mye med hospitering som vi gjør

i Lyn, og tilbakemeldingene fra de unge

97-jentene, er at man blir godt i varetatt

når man spiller og trener med de eldre

jentene. Laget ledes av Kristoffer Smith

Meyer og juniorkeeper, Nora Sandvik Ling,

et team som sikrer at også 97-jentene får

god oppfølging her i Lyn. Det skal bli spen-

nende å følge de talentfulle 97-spillerne i

årets sesong, der NC kanskje blir årets stør-

ste happening, sammen med Lillehammer

Cup og årets treningsleir i Danmark.

J12 går inn i sitt siste år i barnefotballen,

og med 7’er fotball. 98-jentene har enkelte

spillere som har deltatt på Lynakademiet,

og for hele 98-kullet handler dette året om

å videreutvikle basisferdighetene, samtidig

som man har det moro med fotballen! Siste

års syver er et morsomt år for mange, og vi

håper de unge 98-jentene får et flott år på

fotballbanen!

J11 og J10 har allerede rukket å sette sitt

preg på jentefotballen i Lyn. Hvem husker

vel ikke de ivrige 00.3 jentene som bidrog

til redningsaksjonen for FC Lyn sitt A-lag!

Både 99-spillerne og 2000-jentene har vært

ivrige deltakere på Lynakademiet, og vi ser

sterke gode og store årganger på de ulike

årgangene. Kanskje kan man for første

gang sette sammen et eget akademilag for

99/00 jentene, dersom påmeldingen til aka-

demiet er stor nok fra høsten av. Talentene

er der i alle fall mer enn nok av på de ulike

årgangene, og når vi også har i bakhodet at

Koll har flere gode årganger her, spesielt på

99-årgangen, ser det lyst ut med rekrutte-

ringen bakfra.

J09 består av en stor gjeng fra Ullevål

og Tåsen. Veiledet av Kaare Falkenberg

har man fått en primus motor med stor

fotballfaglig kompetanse inn i årgangen.

2001 jentene har fortsatt mange år med

moro både i 5’er og 7’er fotball foran seg,

før de skal inn i ungdomsfotballen, men

se opp for disse jentene, her er det mange

lovende talenter. Og ikke minst ser det ut

til at man kanskje har et nytt stortalent på

keepersiden også på denne årgangen. Dette

med keepere er det viktig at man tar tak i

helt fra starten av, slik at det er mange som

får opplæring i det å være keeper. Keeperen

har jo den viktigste rollen på banen!

J08 er vår yngste årgang før vi starter opp

med 2003-jentene til våren. Det ryktes om

nærmere 50 talentfulle jenter på den store

2002-årgangen. Morsomt er det også at vi

har fått en stor gruppe fotballspillende jen-

ter fra Vinderen med på 02-årgangen! Klarer

vi å engasjere like mange fra 03-årgangen,

tror jeg vi vil se mange gode fotballjenter

i Lyn i årene som kommer. Og ikke minst:

Vi vil se mange flere fotballinteresserte

jenter på FC Lyn sine kamper i årene som

kommer!!

Rekrutteringen er god, og det jobbes godt

i barnefotballen som er foreldredrevet.

Ungdomsfotballen driftes bedre enn noen

gang, og da tenker vi ikke bare på presta-

sjonene til de ulike årgangene. Nytt av året

er satsingen på egne jentetrenere på de

yngre årgangene. Dette tror vi blir et viktig

ledd i å utvikle egne trenere i fremtiden,

samtidig som vi får en ny dimensjon i for-

hold til det sosiale på de ulike lagene. Gode

rollemodeller som også spiller fotball selv i

klubben, vil gi en positiv effekt og sende et

godt signal til våre yngre jenter!

Hvis vi samtidig kan gjøre en god jobb på

toppen, med å få damelaget oppover i divi-

sjonene, kan vi kanskje om noen år skilte

med to lag i de øverste divisjonene i Norge!

Vi har en lang vei å gå før dette kan bli en

realitet, og på veien må vi være innstilt på

å veilede noen av våre unge talenter videre

til andre toppserieklubber, det er også noen

økonomiske utfordringer som må løses før

toppserien blir en realitet. Men rekrutterin-

gen tilsier at fremtiden for jentefotballen i

Lyn må bli god. Den BLIR god, det er bare

et spørsmål om tid, tålmodighet, målrettet

og god innsats fra spillerne, vilje og ambi-

sjoner fra trenere og ledere, og en solid

porsjon lokalt engasjement fra alle dere der

ute i Lynland! Så får vi håpe på et fantastisk

flott år både for guttelagene og jentelagene

i Lyn! En klubb, et lag!

HEIA LYN!J16 laget etter at vi vant Adidas Cup forrige gang!
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Kjøp sesongkort til Bislett
I mange sesonger har det vært en avtale mellom FC Lyn (nå FK

Lyn) og Lyn Fotball om at aktive spillere i Lyn Fotball får gratis-

billetter til A-lagets hjemmekamper på Ullevål stadion. Dette har

vært en del av samarbeidsavtalen mellom klubbene og jo et veldig

populært tilbud til spillerne i Lyn Fotball.

En gratisbillett er imidlertid ikke en billett uten kostnader. For hver

billett som har blitt delt ut, har det påkommet en avgift på

ca. kr.25.- som FC Lyn måtte betale til NFF og Ullevål stadion. Med

utdeling av mellom 300 og 400 gratisbilletter til hver kamp, har

dette blitt en stor kostnad for FC Lyn gjennom en hel sesong, ikke

minst sett i sammenheng med den anstrengte økonomien

FC Lyn har hatt.

Derfor har FK Lyn og Lyn Fotball sammen blitt enige om at tilbu-

det om gratisbilletter til A-lagets hjemmekamper nå vil bortfalle.

Vi har i stedet blitt enige om at samarbeidsavtalen mellom

klubbene skal inneholde andre elementer, ikke minst i form av

tilstedeværelse fra A-lags spillere og –trenere i diverse arrangemen-

ter/kamper/treninger for Lyn Fotball.

Når det gjelder billetter til kampene på Bislett har vi blitt enige om

følgende særdeles gunstige priser for sesongkort:

Spillere i Lyn Fotball Kr. 500,-

Foresatte til spillere i Lyn Fotball Kr. 1.000,-

Familiekort familier i Lyn Fotball Kr. 2.000,-

Prisene for enkeltbillett pr. kamp er kr. 75.- for barn under 16 år og

kr. 150.- for voksne, så man skal ikke gå på mange kamper før man

har spart inn sesongkortet.

Vi håper alle i Lyn Fotball har forståelse for at disse endringene har

vært nødvendige og at så mange som mulig nå ”løper og kjøper”

sesongkort til Bislett. Vi trenger flest mulig tilskuere for å skape

best mulig stemning på Bislett, og FK Lyn trenger kjærkomne

penger i kassa.

Selv om motstanderne på Bislett ikke kommer til å være VIF, RBK,

Brann mm., men i stedet Moss, Nybergsund, Sarpsborg etc., er

vi sikre på at stemningen på tribunen kanskje kan bli enda bedre

enn tidligere. Da må imidlertid alle Lynvenner stille opp for å heie

frem FK Lyn til seire på Bislett. Ta med dere alle på laget, familie,

naboer mfl., så bidrar vi til å skape en flott ramme rundt kampene

på Bislett.

Vi satser på mange aktiviteter ifm. disse kampene og starter opp

allerede på 1.seriekamp søndag 11.april mot Nybergsund (kamp-

start kl.18.00). Da arrangerer vi kick off for barnefotballen på

Kringsjå tidligere på dagen og stort barnetog fra Damplass ned til

Bislett som vorspiel til sesongåpningen på Bislett.

Dere vil få mange muligheter til å kjøpe sesongkort fremover.

Mer info. vil komme.

HEIA LYN !
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Den ekte Lyn-gutten Mads Dahm blir
en sentral brikke på årets Lyn-lag,
men på hvilke plass? Han satser
uansett på å figurere blant Gunnars
11 utvalgte når sesongen sparkes i
gang. Mads er godt forberedt her
vi sitter under en måned til serie-
start.

Av Jan Briseid

-Vi har trent veldig bra, spesielt det fysiske,

sier Mads etter endt lunsj mens genseren

hans holder på å revne. Men det er ikke

bare muskelmassen som brisker seg - laget

har også bedret spenst, styrke, hurtighet og

ikke minst det kondisjonsmessige.

Hva angår det fotballmessige, er det noe

verre å gi en klar dom, spesielt med alle

prøvespillerne på feltet.

-Men jeg ser konturene av noe, sier en

optimistisk Mads.

Klar til seriestart
Han har selv slitt noe med en lårskade

siden nyttår, og er spesielt hemmet når

det skal spurtes for fullt. Det er ikke lett å

si noe sikkert om når det oppsto, det kom

liksom snikende, og han utelukker ikke at

det kan ha noe med hans økende bein-

styrke å gjøre.

-Men jeg tror og håper jeg er klar til serie-

start, forhåpentligvis før det, spår Mads.

Og det kan trengs, da stallen har vært noe

tynt besatt på spissplass denne vinteren.

-Det er veldig gøy, sier Mads om den nye

rollen han prøves i ukene før seriestart.

Han trenger litt tid på å tilpasse seg som

spiss, men mener å ha lært en del etter

noen år i den bakre fireren.

-Jeg vet hva en midtstopper synes er

vanskelig å forholde seg til, sier Mads som

også har lært ett og annet om bevegelses-

mønsteret til en spiss.

Den største skuffelsen
Han er langt fra ukjent med å stå høyt på

banen, for frem til fylte 17 spilte han sen-

tralt på midtbanen. Da hadde han allerede

gått et år på NTG.

-Jeg begynte på der for å spille på Lyn

NTG, men kom ikke med det første året,

sier Mads om en av hans til nå største

skuffelser. Han var en lang og hengslete

15-åring som slet noe med vokseproble-

mer. Etter det året gikk han til Korsvoll

– rivalen på andre siden av steingjerdet ved

Havnajordet. Som andre i området hadde

han gått i klasse med mange Korsvoll-

spillere.

Året etterpå var han inne i varmen i Lyn

NTG, der han spilte både kant og spiss med

flere nettkjenninger på samvittigheten.

-Men en gang manglet vi en midtstopper,

og jeg fikk prøve meg, sier Mads som tyde-

ligvis gjorde sakene sine bra. Siden har han

tatt steget opp i A-stallen, og står i dag med

45 obligatoriske kamper for Lyn og ett mål

(mot Harstad i cupen i 2008).

Bislett neste
-Jeg husker vi syklet ned til Ullevål for å se

Lyn spille, sier Mads som minnes en hygge-

lig tid. Han forbinder Lyn med Ullevål, så

det blir noe rart å spille på Bislett, selv om

han har sett Lyn spille også der.

-Det er litt trist å tenke på at Lyn, som har

ligget såpass lenge i toppdivisjonen, nå

ligger i første, sier Mads noe vemodig. Men

han kommer fort på offensiven igjen.

-Men noe av det morsomste er å bli med

på oppturene, sier den 193 cm høye

Nordberg-gutten, noe jeg selv kan skrive

under på med tre opprykk i ryggen.

Han håper på at laget etablerer seg denne

sesongen og heller kan snuse på en høyere

plassering til neste år. Og etter å ha fått

kjørt seg på alle fronter sist sesong, er det

en herdet Mads som reiser seg for å ta fatt

på dagens andre økt.

-Nå er det ingenting å være redd for!

Ikke redd for noe lenger

Mads Dahm
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Da Norge forberedte seg til vinterferie med

særdeles mange kuldegrader og isende

vind, satte over 100 unge Lynspillere seg på

flyet til sydligere og mer eksotiske strøk.

Hele 4 lag i Lyn Fotball samt juniorlaget

til Lyn/NTG hadde lagt de siste sesongfor-

beredelsene til hhv. Tyrkia og Barcelona

(juniorguttene). Tidligere la man normalt

de siste sesongforberedelsene til Danmark i

påsken, men i takt med endrete tider, så må

man nå bruke vinterferien og da også langt

sydligere strøk.

Mange av spillerne hadde paradoksalt nok

jobbet inn penger til reisebudsjettet ved å

måke snø på tribunene på Ullevål stadion,

noe som i år nærmest har vært en kontinu-

erlig oppgave.

Vel hjemme etter noen flotte treningsdager

i shorts og T-skjorte, samt tøff internasjo-

nal matching, har vi fått følgende reise-

rapporter fra noen av lagene:

Juniorjentene til Tyrkia:
Juniorjentene til Lyn valgte Tyrkia som de-

stinasjon for årets treningsleir. 8 dager med

sol og drøye 20 + grader kombinert med

grønne gressbaner og god mat, la forhol-

dene til rette for en meget god treningsleir.

Lyn har jobbet veldig bra med jentefot-

ballen de siste årene, og årets opplegg for

juniorlaget skal bidra til å utvikle enda

flere gode fotballspillere i Lyn, som kan

bidra til at damelaget vårt rykker oppover i

divisjonene.

Hver dag bestod av to treningsøkter, og for

noen av de ivrigste spillerne ble det også en

joggetur på morningen før frokost. Snakk

om treningsiver! Morgenøkten bestod av

koordinasjonstrening, rytme og balanse-

trening, noe hurtighet, og ikke minst mye

ballkoordinasjon / ballteknisk trening.

Vi kjørte programmer for bedring av

føringsteknikken, vendinger, mottak/med-

tak, finter og 1 vs. 1 offensivt og defensivt.

Formiddagsøkten ble som regel avsluttet

med en kort spillsekvens med 11 vs. 11.

Ettermiddagsøkten ble brukt til drilling av

den offensive strukturen vår, samt at alle

kampene gikk på ettermiddagen.

Før turen var det ikke klart hvem vi skulle

møte, men vi fikk virkelig god motstand

denne uken. Først ut var kampen mot

NTG Tromsø. Her gikk trenerteamet på

en skikkelig undervurdering, og vi fikk 0-4

i sekken før vi fikk summet oss. I pausen

fikk vi justert litt, og andreomgangen ble

dominert av Lyn som også leder 1-0 lenge

før NTG får et siste mål like før slutt. En

god motstander, men svak kamp av Lyn.

Andre kamp kunne vi skrevet en hel sak

om. Vi møtte seniorlaget til Umeå som

brukte kampen som oppkjøring til kvart-

finalen i Champions League. Fra før hadde

de spilt 1-1 mot toppserielaget til Fløya, og

nå ønsket de å få drillet det offensive spillet

sitt. For vår del ble det en fin mulighet til

å skaffe oss referanser i forhold til hvilket

nivå de beste lagene i verden ligger på! Før-

steomgangen er spillmessig jevn de første

20 minuttene, og Lyn jobber disiplinerte i

forsvar. Beina flyttes hurtig, og vi er stadig

i dueller med fysisk sterke jenter fra Umeå.

Spillerne i Umeå tjener alt fra 4-10.000

i måneden, mens de som har best betalt

ligger på mellom 20-30.000 svenske kroner!

Et litt annet budsjett en vi har i Lyn

Etter 25 minutter scorer vi det første målet,

dessverre feil vei, og Umeå tar ledelsen til

stor skuffelse hos Lyn som føler at vi har

hengt godt med frem til nå. Så scorer Umeå

på en flott corner, bommer på en straffe og

setter en ny fin scoring. Dermed står det

3-0 til pause. Spillmessig er vi ikke så langt

unna i denne førsteomgangen, men det

blir tydelig i de avgjørende situasjonene at

Umeå er et virkelig godt seniorlag med en

rekke landslagsspillere.

Andreomgangen blir en ren forsvarskamp.

Vi flytter bena godt og har justert noe i

pausen. Kampen ender 4-0 etter at Umeå

scorer 4 min på overtid i andreomgang, og

vi har fått en fantastisk fotballopplevelse

her i Tyrkia! Flere tilskuere kunne ikke

fatte at det var et jr. lag som spilte mot det

svenske storlaget, og Umeås trenerteam

roste de unge Lynjentene opp i skyene etter

kampen.

Treningsleiren i Tyrkia ble en fantastisk

flott opplevelse for jentene, og lørdag

morgen tikket det inn beskjed fra Norge,

Ingrid Søndenå(93), vår kaptein og solide

midtstopper var tatt ut på U17-landslaget

for første gang i sin karriere! Moro for

Ingrid som har utviklet seg mye i Lyn-

drakten. Ingrid slipper å dra alene da også

Caroline Graham Hansen(95) ble tatt

ut på U17-landslaget. Caroline har flere

landskamper fra tidligere, og spiller fast

med gutter 95 som også var på treningsleir

i Tyrkia samtidig med oss.

Publikum er hjertelig velkomne til å støtte

opp om, og heie på våre fantastisk flotte

juniorjenter dette året! Heia Lyn!!!

Juniorguttene til Barcelona:
Treningsleir i Barcelona for Lyn Fotball

junior skulle være en viktig del av oppkjø-

ringen til debuten i Interkrets. Vi har hatt

en tung januar- februar med mye sykdom

og skader, slik at treningene ikke har hatt

den kvaliteten vi ønsket. En målsetning ble

satt om at vi skulle ha flere skadefri spillere

når vi drar hjem enn da vi dro ned.

Vi hadde i utganspunkt booket gressbaner,

men fant fort ut at det var kunstgress som

sto på bestillingen. Noe som egentlig var

greit da vi spiller flest kamper på kunst-

gress.

Turen ned gikk fint og vi hadde en rolig økt

noen timer etter landing (Søndag 21.feb),

dette for å få flyturen ut av beina.

Mandag til Torsdag hadde vi 5 økter og

2 kamper totalt. Onsdagen tok vi oss en tur

på «Camp Nou» for å se hvor Verdens beste

klubblag spiller sine hjemmekamper.

Tirsdag: kamp mot Girona sitt juniorlag.

Vi taper 2-1 mot et godt lag. De holder

ballen i laget i mange trekk, men er ikke

farlige. Vi ligger kompakt og er strålende

defensivt. Offensivt så mister vi mye ball

på vei framover eller at vi prøver å gå av

flere motspillere på en gang. Alt i alt en god

kamp fra vår side defensivt, men har mye å

gå på offensivt. Målscorer Vegard Vinje.

Torsdag: kamp mot Lloret de Mar sitt

juniorlag. 1-1 i en kamp der vi er bedre

enn de i første del av kampen. Vi skaper

Eksotisk vinterferie for mange L
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ferie for mange Lynspillere Av S. E. Hope

mange sjanser, men klarer ikke omsette

de til mål. Litt ut i andre omgang så går

vi opp i ledelsen ved Vegard Vinje. Noen

minutter senere utlikner Lloret til 1-1. Etter

scoringen deres så presser de oss bakpå og

får en del sjanser. Men vi holder unna.

Alt i alt en ok kamp med et ok resultat.

Treningene og kampene i Spania viser at

Lyn Fotball junior er på vei etter en tung

start på nyåret. Vi har drillet en del på

rolletrening offensivt og defensivt. Dette

ser ut til å sitte bra etterhvert.

Ellers så var guttene eksemplariske å ha på

tur, og vi håper dette kan gi en «boost» inn

mot seriestarten 11.mars (!) mot Stabæk.

Vi vil benytte anledningen til å takke

støtteapparatet med Ellen Bugge Asper-

heim, Geir og Ann Christin Ottervang for

en fantastisk oppfølging og opplegg for

denne turen, uten disse hadde det vært

veldig mye ekstraarbeid for oss trenerne.

G 94 og G 95 til Tyrkia:
Torsdag 18 februar reiste 38 spillere ned

til Belek for å trene på flotte baner og

spille mot den gode motstandere der nede.

Reiseveien var lang, men spillerne som

fikk i oppdrag 2 og 2 å løse alle problemer

på veien klarte seg knirkefritt og etter en

flyreise fra Oslo til Istanbul, noen timer

venting der , videre med fly til Antalya

og så i buss til Belek var endelig troppen

samlet på Arcadia Golf & Sport Resort.

Dette er hotellet Fenerbahce ofte har brukt

til treningsleir ( Alle målene hadde nett

i fargene til Fenerbahce) Dette er et flott

hotell med alt vi trengte for en glimrende

treningsleir. Med store mat buffe til alle

måltider, store rom og mange aktiviteter

spillerne kunne nytte seg av.

Treningene
Treningene foregikk på ett treningsfelt

10 minutter unna med buss. På feltet lå det

11 gress baner med meget god standard.

Der ble det som oftest på morningene

kjørt lagøkter med fokus på det relasjo-

nelle, mens på ettermiddagsøktene var det

enkeltspillernes utvikling som stod i fokus.

Spillerne hadde valgt ut områder de ville

utvikle og sammen med noen medspillere

og trenere fikk spillerne jobbe

hele økter med dette.

Mange morsomme og spesielle

episoder fikk vi oppleve på

feltet, alt fra spillere i rosa

treningstopper, tyrkere som

beiner av gårde med ballen

vår, men ikke minst mange

treninger på ett høyt nivå.

Spillerne imponerte spesielt

under egentreningsøktene

med god disiplin og hard

jobbing.

Skole
Spillerne skulle i løpet av turen også få lære

litt om hvordan NTG jobber på treningsleir

og teste litt om de klarer både å prestere på

skole samtidig som de jobber hardt med

fotballen.

De fleste dagene ble det kjørt 1 time med

skole i ledelse av Erik Frantzen. Der ble det

jobbet med arbeidsplan, øving til prøver,

diskutering av samfunnsfag og pugging av

gloser. Det var en imponerende gjeng som

satt fokuserte og jobbet med skole.

Det ble også noen dager holdt foredrag for

spillerne.

Kamper
Et av våre viktigste punkter på en sånn leir

er å få matchet oss godt internasjonalt . Vi

spilte i alt 6 kamper der nede.

Tirsdag 23 februar spilte vi våre første

kamper. Vi skulle møte Antalyaspor sine

ungdomslag. Antalyaspor ligger midt på

tabellen i den tyrkiske toppdivisjonen. De

kom like godt med sitt 94 og 93 lag så det

ble noen tøffe kamper.

De har utrolig gode ferdigheter og mister

sjeldent ballen, i tillegg til god fysikk. Vi

fikk virkelig trent på defensiv samhandling,

men det fungerer meget godt og vi henger

med under begge matchene som til slutt

ender med 3-2 tap for 94-laget og 3-1 tap

for 95-laget.

Så 2 dager senere var det duket for nye

kamper og kanskje den største godbiten

under oppholdet.

Da fikk vi møte FC Basel sitt 94-lag og

vi fikk virkelig testet nivået på ett euro-

peisk storlag. Basel stilte med 5 sveitsiske

94-landslagspillere. Vi leverer virkelig bra

spill i store deler av kampen, men blir

veldig slitne på slutten, noe som gjør at

sluttresultatet blir hele 1-6 etter hele 4 mål

i mot de siste 20 minuttene. Alt i alt så får

vi allikevel testet oss på kjempehøyt nivå og

har masse positivt å ta med oss videre.

Kampreferatene fra de øvrige kampene står

på lagenes egne hjemmesider.

Oppsummering
Sosialt og sportslig var dette en stor suk-

sess. Blant annet er vi stolte av å reise med

en spillergruppe der alle er inkluderende

og opptatt av å ta vare på hverandre. Vi

hadde stort fokus på å bruke sunn fornuft

og ha dette i fokus fremfor masse regler.

Dette håndterte spillergruppa svært bra. Vi

hadde ingen personlige konflikter eller lig-

nende, der vi måtte mekle el. Dette var ikke

noe tema i denne gruppa og det var tydelig

at det er naturlig for denne spillergruppa

å ta vare på hverandre og ha respekt for

hverandre. Dette er også noe vi jobber mye

med, så det er hyggelig og oppleve at dette

gir resultater. Sportslig får man på en slik

tur en veldig fin mulighet til å jobbe med

gruppa og enkeltspillere på en veldig god

måte. Vi håper å få se utbytte av dette inn

mot NM kvalik, NIKE Cup, seriestart og

ikke minst gjennom sesongen.

Hyggelig var det også at en del foreldre tok

turen ned til Tyrkia noen dager.

også få lære under oppholdet.
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Rolf Magne Walstad, Sportssjef

Når 2010-sesongen starter er det mye som

er nytt, og selv om utfordringene lenge sto i

kø i vinter ble den store gleden over positiv

egenkapital og lisens i januar – fulgt opp av

nye spennende utfordringer i 2010.

Støtteapperatet er det samme som høsten

2009, mens spillerstallen ytterligere er redusert.

Tommy Berntsen gir seg som spiller mem går

inn som Spillerutvikler for LYN NTG laget.

Dette er et viktig grep og signalsierer sterkt

hvor fokuset til LYN er. Magne Simonsen,

Davy Angan og Erling Knudtzon forlot

klubben rundt nyttår, mens Kasey Wherman

avsluttet rett etter serieslutt. Fredrik Dahm

trapper ned, mens Kim Holmen satser på

fortsatt TL-spill men nå i de dype skoger. Nå i

mars har Petter Furuset igjen vendt nesen mot

Stockholm og spill på nivå 3.

Nye i klubben er Steinar Strømnes og

”kaptein” Oliver Risser. Sistnevnte var her

på lån i fjor høst, nå er begge permanente

Lyn spillere. Fra Lyn NTG er Alexander

Hassum som er en spennende venstre-

back, tatt opp i A-stallen sammen med

Tom Sadeh. Tom kan spille både back og

midtstopper. De er begge Oslo gutter som

går skoleløpet vårt på NTG, og dermed går

i fotsporene til mer enn 30 spillere før dem.

I tillegg har OLJA Lyn som tidligere har

bidratt med spillerinvisteringer internt i

klubben, nå også aktivt bidratt til å styrke

stallen med en ny angrepsspiller. De har

nå bidratt med midler til både lønn og

til forrige klubb, slik at den unge Nige-

rianeren Daniel Chima er en av foreløpig

få angrepsspillere i A-stallen. Vi har store

forhåpninger til han denne sommeren!

Administrasjon er krympet etter jul, men

både Truls Olsen og undertegnede er veldig

fornøyd med, og takknemlig for alle de frivil-

liges innsats. I tillegg er 3 kjente og kjære i

Lyn-familien engasjert på deltid for å bidra

med salg og som redaktør for www.lyn.no.

Johanne, Øystein og Jan er velkjente i mil-

jøet. Vi håper og tror dette skal signalisere

vårt tydelige veivalg med hensyn til å foku-

sere på vestkanten og inn mot egen klubb!

Alt dette samtidig som ”overlevelsen” kom

såvidt sent at sponsorarbeidet har vist seg

tyngre enn vanlig, og som gjør at fotball-

klubben dermed står overfor en tøff sesong

- igjen!

Vi velger å være optimister og under-

tegnede har to oppfordringer til dere alle i

LYN-familien:

1. 2010 er året også for deg som ikke

vanligvis kjøper sesongkort, gjør det

nå! Det bidraget kan være noe av det

viktigste du gjør for både topp og bredde

fotballen i Lyn. Se www.lyn.no

2. Jobber du i/ eller med - et firma som

akkurat i år kan bidra som nettverks-

sponsor i Lyn er dette året å gjøre det!

Med fjorårets historie, er det utfordrende

å hente nye partnere. Vi trenger i år

mange små og store bedrifter - som

bidrar til et nettverk som mange spon-

sorer ønsker å være en del av i årene som

kommer! Ring oss!

Heia LYN !!!!!!!!!!!!

FK Lyn
– nytt navn – ny stadion og ny divisjon!

Vanligvis er kulde en nokså positiv
ting sett med en langrennsløpers
øyne, men denne helgen i begyn-
nelsen av januar kan man trygt si at
det ble litt mye av det gode.

På tross av kalde værmeldinger, reiste

Lyn ski juniorgruppa, med støtteapparat,

til Norgescup-renn i Surnadal. Mange

forventningsfulle og spente førstereisgutter,

samt eldre rutinerte juniorer, la ned de siste

forberedelsene tirsdag kveld med inter-

valler. Ville sommerens og høstens trening

holde mål i møte med resten av langrenns-

Norge? Var formen så god som vi alle

hadde våget å drømme om?

Avreise fant sted onsdag 06.01 ettermiddag,

første stopp var Tynset for overnatting.

Siste del av reisen fikk vente til torsdag

morgen. Allerede på veien til Tynset fikk vi

kjenne den kalde lufta rive i lungene. Ved

ankomst Tynset var det i underkant av 40

minusgrader! En temperatur man trygt kan

si, ikke egner seg godt for ute aktiviteter.

Etter siste kjøreetappe og gjennomgang

av de i manges øyne harde løypene, som

ventet i Surnadal senere i helgen, var det

avslapping, spising og soving som sto

på programmet resten av torsdagen. På

tross av det kalde været, var optimismen

på topp da Yr meldte temperaturer over

kuldegrensa for gjennomføring av arran-

gementet.

Vi våknet opp fredag morgen til beskjeden om

at rennet var utsatt, juryen ville avgjøre noen

timer senere hvorvidt rennet skulle avvikles

eller ikke. Etter noen timer fikk vi beskjeden,

fredagens 10km klassisk var AVLYST, og

kampen mot rastløsheten startet. Hele Team

Kollen var samlet på skoleskipet Gann innerst

i fjorden i Surnadalen.

Det skulle vise seg at kampen mot rastløsheten

var noe Lyn Ski junior ikke hadde forventet.

Harde motbakkeintervaller både med og uten

ski hadde vi gjennom høstens treninger lært

oss å takle, men rastløsheten hadde vi ikke

noen strategier mot. Etter hvert ble det mange

lange timer. Selv om temperaturen lå på jevnt

under tjue minusgrader denne fredagen, skulle

løypene igjen nøye inspiseres og gjennomgås.

Når kulden slår knock-out på Spenol
Av Fredrik Grøvdal, Fredrik Ole Oldereid Andersen, Simen Krüger og Johannes Sørli Hagerup
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Av Haakon Dahl

Helt ny hjemmebane. Helt ny divisjon. Nye

motstandere. Nesten helt nytt lag. Det er

mye som er nytt når Lyn spiller sin første

hjemmekamp mot Nybergsund søndag

11. april klokken 18.00. Det er også mye

som blir avgjort på akkurat denne dagen

som blir direkte avgjørende for resten av

sesongen, og kanskje for Lyns fremtid de

neste årene.

Kommer det mange folk, er det god stem-

ning og godt spill vil mange komme igjen

- samtidig som god omtale i pressen vil

stimulere enda flere til å komme på neste

kamp. Satt på spissen kan vi si at 1000

ekstra mennesker på første kamp kan gi

10 til 15 000 flere tilskuere i sum resten av

sesongen. Så viktig er oppmøte på første

kampen.

Det er noe vi kan gjøre noe med og det er

noe vi bare kan håpe på. At Lyn vinner sin

første hjemmekamp på Bislet er noe vi bare

kan håper på. God stemning og mye folk

er noe vi kan gjøre noe med. Forhåpent-

ligvis vil god stemning og mye folk føre til

at vårt unge og spennende lag vil yte sitt

absolutt beste slik at vi får en kanonstart på

sesongen.

Det absolutt beste hadde vært om Lyn

kunne trekke flere tusen tilskuere mot

Nybergsund. Utopi? Drøm? Nei, ikke hvis

vi starter planleggingen nå. Det er 70 000

mennesker med Lyn-sympati i Oslo Vest.

Hvordan får vi flest mulig av dem til å

komme på åpningskampen? Det vi har

gjort er å dele opp elefanten i mange små-

biter. Alle har fått en målsetting om hvor

mange de skal få med på kamp enten de er

fra Lyn Fotball, SFK Lyn, Lynus, Bastionen,

Lyns Eldre, Lyns Venner, spillerne, adminis-

trasjonen, Lyn Invest eller Nybergsund. Det

velkjente pyramidesystemet skal tas i bruk.

Hvis fem personer inviterer fem personer

hver, som igjen inviterer fem personer

hver så blir det plutselig en gruppe på

155 personer. Det er noe å tenke på.

Først og fremst skal dette bli barnas dag.

Vi skal arrangere folketog fra Damplass til

Bislett med hornmusikk og faner, pølser og

brus. Vi skal gå stolte ned Thereses gate og

ta Bislet med storm. Samtidig skal vi bruke

de mange restaurantene og barene rundt

Bislet og Majorstua til å få flest mulig Lyn-

venner til å ta turen for å se sitt favorittlag

starte en ny æra. Dette kommer til å bli

moro. Og tenk om vi lykkes. Tenk om

stemning blir magisk. Tenk om vi vinner.

Da er vi i gang. Da er vi i gang med å

bygge et nytt Lyn. Et Lyn bygget på sunn

økonomi og gode verdier. En klubb hele

Oslo Vest kan være stolte av.

Det begynner med at du tar med deg fem

venner på kamp. Det får konsekvenser for

resten av sesongen fordi de kommer til å

komme tilbake.

I løpet av kort tid kommer det mer detal-

jert program for toget fra Damplass, kick-

offet til Lyn Fotball, Lynusklubben og alle

andre på Lyns hjemmeside www.lyn.no.

Velkommen!

På vegne av Lyn Ressurs

Haakon Dahl

Den første kampen er den viktigste!

På skoleskipet Gann var det mye snakk om

trått føre, men Team Kollens smøreteam var

ute gang på gang og testet diverse glivarianter.

I følge rykter skulle Oslos test ski ha glid flere

hundre meter lengre enn andre kretsers ski.

Testene forgikk over en liten bro ned på en

slette. Som en av Lyn Ski juniors mest lovende

førstereisgutter fikk Johannes en ide, når ingen

la merke til det tok han ekstra fart over brua og

glei MYE lengre enn alle andre. Når han fikk

spørsmål om hva han hadde under skiene lød

svaret: ”Det er noe Lyn har kokt i hop hjemme

på kjøkkenbenken”. Da Lyn Skis ekspert-

smørere, Frode Andersen og Paal Hagerup,

senere tok frem Spenolflaska og testen gliden

med Spenol, gikk ryktene om Lyns superski!

Fredag kveld var optimismen igjen på topp,

i morgen var det vel skirenn?

Vi var sikre på at det skulle bli skirenn da

vi våknet lørdag.Værmeldingen spådde

-13 grader, langt over kuldegrensa på -18.

Det vi ikke regnet med var at skistadion i

Nordmarka (som fort kan bli forvekslet med

trenings-mekkaet rundt Sognsvann), lå i et

kuldehull, og der var det nede i -25 grader

på det kaldeste.Vi fikk nyheten da vi ankom

frokosten. Rennet lørdag var i likhet med

gårsdagens renn avlyst. Skuffelsen bredte seg

i båten. Hvordan skulle vi klare oss gjennom

enda en dag med venting? Juniorgruppa

hadde selvfølgelig en slagplan.Vi besluttet å gå

intervaller oppe i høyden der det kun var 4-5

minusgrader.

På fjellet var omstendighetene upåklagelige:

stekende sol, silkeføre og vakker natur.Vi koste

oss i fjellsiden, der det ironisk nok nesten var

for varmt å gå i den tynne racingdressen til

Lyn.

Tilbake på båten var det igjen kortspilling

og tv-titting som sto på programmet. Mot

slutten av dagen gjorde vi oss klare for det siste

Team Kollen møtet for helgen. Trenerne sa

de var sikre på at det skulle bli renn i morgen.

Værmeldingen viste flere grader varmere enn

dagen før, men for sikkerhets skyld hadde de

planlagt et Team Kollen renn hvis NC-rennet

mot formodning skulle bli avlyst.

Det viste seg imidlertid at det var lurt å plan-

legge et testrenn, for rennet søndag ble også

avlyst. Utøverne hadde litt problemer med å

fatte at samtlige renn var avlyst. Nå var det

bare en ting som gjaldt; å vise Team Kollen at

Lyn Ski hadde truffet med formen. Det ble en

enorm suksess! Klasseseier i alle gutteklassene,

samt sterke prestasjoner av

Mari og Agnes viste resten av

Team Kollen at Lyn Ski var å

regne med på Hovden!
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På besøk hos Eddie og Mozart!
– bildekavalkade

Årets tokt gikk til Salzburg, den vakre byen

i de østerrikske alper som har fostret en

av tidenes største komponister, Wolfgang

Amadeus Mozart. Delegasjonen fra Lyns Eldre

hadde også en annen hensikt med ekskur-

sjonen. Man skulle treffe Eddie Gustafsson,

Lyns eminente keeper som nå spiller fotball

i Red Bull Salzburg. Som bildereportasjen

viser oppnådde våre utsendte begge deler!

Det ble Mozart både gjennom øyner og ører.

Lagkaptein Gustafsson tok oss vel i mot på et

av egnens beste lunsjsteder med en praktfull

utsikt over den berømte by.Vår venn likte seg

godt i sin nye klubb, men han savnet Lyn både

på og utenfor gressmatta. Miljøet i Lyn var

til etterfølgelse for andre klubber spesielt ute i

Europa. Som lagkaptein hadde han tatt i bruk

lærdommen fra Lyn til å spleise både spillere,

administrasjon og støtteapparat sammen til en

enhet – ett lag! Eddie ba oss om å bringe hjem

følgende hilsen:” Jeg hilser alle mine venner

i Lyn, og takker for de gode årene i klubben.

Håper på at klubben snart er oppe i eliteserien

igjen. Den hører hjemme der!”

Vi på vår side takker Eddie for en meget hyg-

gelig formiddag.Vår ”gamle”keeperhelt er en

flott representant for fotballen!

Til historien hører også at vi overvar helgens

seriekamp mellom Red Bull Salzburg og Lask

Linz. Arenaen til Red Bull er en flott, nybygd

stadion med en delikat matte av kuntsgress.

Eddies lag vant 3 – 0, og vår helt var som

vanlig helt utmerket med god oversikt og

spesielt flotte igangsettinger av spillet.

Øverst t.v.: Axel, Per og Eddie.
Øverst t.h.: Eddie på Stadion
Midten, v.: Gutta og Mozart
Midten, h.: Pølser er godt
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Knut Nævestad, Trygve Kjølseth, Annik Bjørndal og Kjell L. Brevik

I Lynposten er vi regelmessig
orientert om planene og fremdriften
av klubbhusprosjektet på Kringsjå,
og vi gleder oss over at tiden snart
synes inne til at vi får våre egne
lokaler der hvor Ski- og Fotball-
klubben Lyn har etablert anlegg
for ski og fotball. Det er dessuten
gått mange år siden de ærverdige
klubblokalene under den gamle
Japp-tribunen ble revet, og
samlingsstedet for unge og gamle
ble borte.

Vi er imidlertid noe forundret over at det

synes å herske en oppfatning om at det skal

bygges klubbhus for alle tilgjengelige midler

som klubben rår over med unntak av 5 mil-

lioner som skal holdes tilbake som buffer

og likviditetsreserve. Hvor stort bygg som

kan bygges for de midler som synes å være

disponert vites ikke, men vi undres over at det

ikke har skjedd noen nedskalering som følge

av konkursen i driftselskapet for toppfotbal-

len.Vi forundres også over at det synes som

viktigere å bygge klubbhus i henhold til alt det

økonomien tåler, enn det å dekke et nøkternt

og mer praktisk behov.

Vi er selvsagt opptatt av at klubben skal få

et eget klubbhus, men vi er også opptatt av

klubbens nåværende og fremtidige økonomi.

Vi føler dessuten en utrygghet i forhold til

hvordan fremtidige inntekter skapes, og hvilke

inntektsnivå som kreves for å bygge et romslig

klubbhus og samtidig drifte klubben på en

forsvarlig måte. Og så er det mulig at noen

lurer på hvorfor disse spørsmål er så viktige i

forhold til det å kunne bygge nytt klubbhus?

Lyn har dessverre over flere tiår vist en svak

økonomistyring. Konkursen i FC Lyn (A/S)

i 2009 er ikke noe enkelttilfelle. Om vi går

tilbake 30 til 40 år i tiden er det ikke å stikke

under en stol at det har vært økonomisk krise-

tider i klubben med 7 til 8 års mellomrom.

Klubben var på randen av konkurs i 1991, det

var ny krise i 1999/2000 og i 2003 måtte klub-

ben selge aksjer i Ullevaal stadion for å dekke

risikokapital som tidligere investorer hadde

skutt inn i toppfotballen og sikret med pant

i klubbens eiendeler. Og på 70-80 tallet ble

store overskudd fra Monolittrennet benyttet

til å finansiere toppfotballen. Historien er med

andre ord rik på erfaringer, men hvorfor er vi

ikke i bedre stand til å lære av fortiden og sette

tæring etter næring ?

I 1990 mistet skiavdelingen alle sine eiendeler

ved gjeldssaneringen i klubben. Det smertet

alle som hadde deltatt aktivt i å bygge opp en

betydelig driftskapital. Dette resulterte naturlig

nok i et betydelig frafall av interesserte og ikke

minste frivillige som ønsket å bidra til driften

av skiavdelingen. Resultatet ble at skiavde-

lingen lå nede i noen år før det ble ny giv på

midten av 90-tallet. I dag er skiavdelingen eget

lag i allianseklubben SFK Lyn, har stor bredde-

aktivitet og har investert betydelige midler i

eget anlegg Sognsvann Snøpark. Det er mulig

å få til det meste ved å løfte i flokk og ta et

skritt om gangen, og ikke minst ved å sørge for

god økonomistyring.

Vi er kjent med at SFK Lyn har benyttet en

større sum penger for å redde FC Lyn AS

fra undergang, og at SFK tilsvarende har

deltatt med midler i den redningsaksjon som

sikret ny klubblisens for året 2010. Dette er

et signal på at styret i hovedklubben, Ski-og

Fotballklubben Lyn ( SFK ), ønsker å bidra

til videre satsning på toppfotball, noe som

også gjenspeiler seg i at det nye klubbhuset

planlegges med betydelige arealer som er

dedikert toppfotballen.Vel og bra, men har

toppfotballen økonomi i dagens situasjon til

å dekke sine forpliktelser? Vi er redd at svaret

på dette er nei. Det medfører i så fall at SFK

Lyn må dekke inn de leieinntekter som var

forutsatt å komme fra toppfotballen på annen

måte. Alternativet synes i så fall å være utleie til

andre aktører eller at inntektssiden i klubben

styrkes på andre måter for å dekke inn frafallet

av leieinntekter.

I dag har SFK Lyn rundt 30 millioner kroner

på bok. Dette er penger vi fikk da vi solgte

aksjene i Ullevål Stadion i 2007. Etter inves-

teringen i nytt klubbhus legges det opp til at

det bare er igjen fem millioner kroner (pluss

muligens et fond på 2 millioner kroner) -og

det forutsetter at det ikke kommer noen bud-

sjettsprekker underveis.

Nesten hele vår inntekt er omsetningen vi får

fra kiosksalget på stadion utført av samvittig-

hetsfulle foreldre på dugnad. Etter nedrykket

til Adecco-ligaen og flyttingen til Bislett vil

disse inntektene neppe øke. Det er en reell fare

for at kombinasjonen stort klubbhus, lavere

inntekter, økte kostnader (drift av klubbhuset)

og lav likviditetsbuffer kan sette klubbens

eksistens på spill.

Vi vil ha et klubbhus på Kringsjå, men hva

er galt i å bygge et klubbhus som er tilpasset

klubbens nøkterne behov i dag og i morgen,

et klubbhus som kan driftes på en økono-

miske forsvarlig måte og et klubbhus som er

planlagt for senere utvidelser.Vi skal ikke ha

noen forutinntatt mening om hva behovet

er, men stiller spørsmål ved om lokaler til

toppfotballens administrasjon kan forsvares

som separate lokaler, om det er nødvendig å

bygge selskapsrom til 100 personer, om både

selskapsrom og kongerom til sammen er

nødvendig, om det ikke i starten kan rekke

med mindre garderober enn planlagt og om

det ikke er mulig å redusere byggets fellesa-

realer?

SFK Lyn har gjennom salget av aksjene i

Ullevaal stadion en god økonomi. Men

økonomien skyldes at arvesølvet er solgt.Ved

at arvesølvet er solgt har ikke klubben andre

kilder for å bøte på en skakkjørt økonomi

senere når all kapital er nedlagt i et klubbhus

på Kringsjå. Det å legge alle midlene inn i et

nybygg som ikke kan driftes uten tilskudd fra

klubbens årlige budsjetter bør bekymre flere

enn oss. I tillegg til toppfotballens utfordringer

er det en urovekkende økonomiutvikling i

hovedklubben med driftsresultater i minus for

SFK allerede i 2008 kombinert med ytterligere

press på SFK sin driftsøkonomi fremover.

Vi støtter klubbhus, men ber hovedstyret påse

at dette skjer innenfor forsvarlige økono-

miske rammer som samtidig sikrer en sunn

økonomisk drift av klubben i fremtiden. Og

vi oppfordrer så innstendig vi kan til å legge

historien med dårlig økonomistyring bak oss,

for alltid.

Fra noen som fortsatt brenner sterkt for

klubbens ve og vel!

Klubbhus ja! – Men hvor dyrt ?
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Av Joachim Westher Andersen

Det er midtvinters og høysesong for oss i Lyn

Innebandy.Vi er nå inne i vårt tredje år, og

vi har gått fra ett lag til to. I den norske inne-

bandyligaen er det fem divisjoner, og allerede

første året klarte vi opprykk til fjerdedivisjon.

Andre året ble et slags hvileår i fjerde, før vi

før årets sesong ble delt i to, et førstelag, og et

andrelag. Pr. 25. Mars leder Lyn 1 sin avdeling

i fjerdedivisjon og er på god vei mot opprykk

til tredje, mens Lyn 2 leder sin avdeling i femte

og kun er to poeng unna opprykk til fjerde-

divisjon.

Vi merker også at interessen for innebandy er

veldig stigende i Lyn, og vi vurderer allerede nå

om vi skal utvide til enda flere lag. Det hadde

vært utrolig gøy hvis vi kunne fått meldt på et

lag i juniorserien, og flere i yngres avdeling for

den saks skyld, også noen jentelag.

Da noen av oss startet dette lille innebandy-

eventyret for noen år siden hadde vi aldri

drømt om at vi skulle få to knallgode lag som

skulle kjempe om opprykk nesten hvert eneste

år, men takket være et fantastisk godt miljø,

og mange bra mennesker ser det ut til at Lyn

har fått en ny solid idrettsgren de kan være

stolte av.

Begge lagene trener sammen to ganger i uken

i Bjølsenhallen, som også er vår hjemmebane,

og vi spiller kamper ca. annenhver uke, stort

sett med seier som utfall. Foreløpig er det ikke

de mest glamorøse motstanderne som er på

motsatt banehalvdel, og navn som Dverg IBK,

Frelsesarmeen, og PILS går ofte igjen. Noen

navn kjenner man allikevel igjen, og det har

gått ganske heftig for seg ved et par anled-

ninger.

Lyn 1 har både Lillestrøm og Stabæk i sin serie,

og i begge matchene har det gått riktig heftig

for seg med x antall utvisningsminutter, og

mye lokal prestisje på spill. Ikke overraskende

er det våre gutter som har stått tilbake som

de store vinnerne. Heldigvis. Det er heller

ikke til å stikke under en stol at våre venner

fra østkanten ser rødt hver gang vi spiller

på den siden av byen. Om det er Romsås

eller Kampen som er motstander, eller noen

andre lag fra den siden så er det en ting man

kan være helt sikker på. De fleste heier på

Vålerenga, og de fleste er keen på oss juling på

banen så det synger etter. Men så går det da

også slik som det vanligvis gjør når småfolk

ypper seg mot aristokratiet, og i år har Lyn-

lagene kun tapt en kamp hver, og det er mot

henholdsvis Bygdøy/Monolitten og OSI, to

svært respektable motstandere.

For å spille i Lyn innebandy er det i grunnen

bare en regel, og den er slett ikke uvesentlig.

Man skal heie på Lyn! Dette er kanskje en av

mange grunner til at vi har et så fabelaktig

miljø i klubben.Vi har mange svenske gutter

som spiller for oss, blandet med lokaler karer

fra vestkanten, og noen fra andre steder i

Norge. Felles for alle er at vi er glade i klubben

vår, og villig til å fighte enormt for å vinne.

Derfor er det lov for meg å skrive at jeg både

håper og tror på to opprykk for Lyn inne-

bandy i år, i så fall en fenomenal prestasjon.

Dersom det er noen som leser dette, og som

ønsker å komme i kontakt med oss så kan dere

besøke vår hjemmeside på www.lyninneban-

dy.net. Der finner man kontaktinfo for både

Lyn 1 og for Lyn 2. Der ligger også terminlisten

vår, så hvis noen har lyst til å komme og se på

kampene våre, så er det bare hyggelig.

Vennlig hilsen

Joachim Westher Andersen

Lagleder – Lyn 2

P.S Søndag 11. April serieåpner Lyns A-lag i

fotball på Bislett, og samtlige 30 spillere på Lyn

1 og Lyn 2 blir naturligvis å finne på tribunen!

Kommer du?

Innebandygruppen vokser
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Av Ola Bjerke

For oss skiløpere har vi også denne
sesongen hatt en fantastisk vinter
med nok snø. Tross klimakrise er det
med stor glede at vi flere år på rad
har hatt flotte forhold. Dette er selv-
følgelig viktig for våre aktiviteter og
ikke minst rekruttering til vår idrett.

Det er stor aktivitet i LYN SKI.Vår innsats for

å lage gode treningstilbud i et eget skianlegg,

Sognsvann Snøpark, gir resultater i sterkt

økende medlemstall. For å få dette til ligger det

mye og imponerende arbeid fra trenere, ledere

og engasjerte foreldre.Vi arbeider langsiktig

i LYN SKI med målsetning om at barn og

unge skal bli glade i å gå på ski og å gi et tilbud

uavhengig av prestasjonsnivå.

Vår skileik for 1.- og 2. klassinger når stadig nye

høyder. Med nærmere 170 barn med som ledes

av 18 trenere gjennom et mangfold av lek og

skiøvelser er dette fantastisk skue hver onsdag

vinteren igjennom. Dette sikrer oss en god

rekruttering av unge skiløpere inn til vår klubb.

I våre andre treningsgrupper, fra 9-åringer

til junior, har vi hatt med 180 løpere denne

sesongen. Mange er med på skirenn og det

oppnås stadig gode resultater. Spesielt er vi

stolte av å ha en av Norges største junior-

avdelinger. Ikke bare er de mange, men resul-

tatene er også gode. I Norgescup på Hovden

tok 10 av 15 løpere Norgescup-poeng og 7 av

våre løpere var blant de 15 beste!

Sognsvann Snøpark er viktig for oss. Det å

ha et eget næranlegg midt i LYN-land med

egenproduksjon av snø er helt avgjørende for

å sikre gode treningsforhold også i snøfattige

vintre.Vi har en anleggskomité som gjør

en kjempeinnsats for tidlig å sikre oss snø i

anlegget. Det arbeides hele tiden med videre-

utvikling av anlegget, dette gjøres i etapper

i henhold til kapasitet og økonomi. I vinter

har vi arrangert 2 suksessrenn i Snøparken,

Telenorkarusellen med over 700 barn, samt

Oslo Sprint, trolig verdens største sprintrenn

med 575 løpere og 196 heat!

Dugnadsarbeid på Ullevål Stadion er viktig for

vår økonomi. Kommende sesong gir endrede

rammebetingelser og færre kamper. I tillegg

til bodsalg har LYN SKI avtale med Ullevål

Stadion om å betjene telleapparatene. Mange

av disse vaktene har vi tidligere satt bort til

andre klubber, men for å sikre vår økonomi

vil vi kommende sesong ta flere av disse

dugnadsvaktene selv.Vi er også avhengig av

å oppjustere treningsavgiftene. I tillegg ser vi

alltid etter andre mulige inntekstmuligheter.

Klubbhus har vært savnet i lang tid og vi

gleder oss til å få dette på Kringsjå, rett ved

hele idrettsparken inkludert Sognsvann

Snøpark. Det er viktig at vi snart får et felles

samlingssted for LYN med aktiviteter gjennom

hele året. Samtidig hører vi stadig spørsmål

og kommentarer fra ”grasrota”, de enga-

sjerte dugnadsforeldrene som er ryggraden i

klubben, om hvor grensen går for hvor mye

penger klubben har råd til å legge ned i klubb-

huset og hvor mye som bør avsettes til å sikre

fremtiden. Hvor mye av egenkapitalen skal

legges i selve huset og hvor mye skal settes av

til utvikling av idrettsparken, drifting av stadig

større anlegg og til å sikre de aktivitetene som

anleggene er til for? Det er ikke noe enkelt

svar! To ting er uansett ufravikelige, vi må ha et

klubbhus og vi må gjøre vårt beste for å unngå

at omtalen av LYN i media og på folkemunne

fremover bare dreier seg om pengeproblemer.

Vi i LYN SKI ønsker alle en fortsatt fin vår-

sesong med håp om enda noen flotte skiturer!

Skihilsen fra Ola Bjerke, LYN SKI

En bra sesong for LYN SKI!

LYNSKI
Det innkalles til årsmøte onsdag 21. april

kl. 18.00 i klubbens lokaler på Ullevål stadion
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I fjor på Gjøvik ble det gjennomført stafett

etter planen for damene, men herrenes

9 oppsatte løpere skrumpet i løpet av siste

uka inn til ett lag.

Men, i år igjen satset vi stort, og meldte på

to damelag og tre herrelag. Og i år klaffet

det, (nesten) ingen sykdom og full delta-

kelse! Paal var smøringsansvarlig og dro

tidlig på morgenen og satte opp smøre-

telt og gjorde klart for dagens oppgaver.

Jentene ankom med slekt og støtte, og

stafetten var i gang godt før kl 11.

Vi har ikke mange jenter i Lyn, og i år

ble vår eminente langløpsspesialist Inger

Hegstad Krüger overtalt til å gå på første-

laget etter Ella som startdame. Inger

tok utfordringen, fikk seg hvit dress, og

datteren Solveig på 14 år ble sistemann på

laget. Det settes opp mange slektslag i NM,

Gjermundshaug Pedersen, Aukland, og nå

også Hegstad Krüger.

Ella startet som vanlig og ga stafettpinnen

videre til Inger som nr 18. Inger gikk hva

remmer og tøy kunne holde, og sendte

Solveig ut som nr 14! Råbra! Som 14-åring

blant landets seniorer var det imponerende

av Solveig å holde så godt som til 21 plass.

Lyn Ski 1 kapret dermed den siste premie-

plassen.

Lyn Ski 2 besto av to unge juniorer Agnes

Karlseng (16) og Mari Bergendahl (17),

og Synne Myhre (15) som ikke er junior

før neste år. Tøft og sporty å stille! Mari

var med i fjor, de andre to var debutanter.

Jentene fikk en hederlig 46.plass av 58 lag,

det er slett ikke dårlig!!

Mellom jentenes og guttenes stafett var det

kombinertstafett, der Christian Erichsen

gikk for Oslo, med LYN i pannen. Han var

fornøyd med langrennsinnsatsen sin, og

laget endte på en femteplass. Som vi husker

ble Christian norgesmester individuelt

kombinert i Bardu i fjor.

Så var det langrennsguttas tur, et rotterace

av ski og muskler, våre lag kun juniorer.

Lagene byttet på rekkefølgen ved hver

veksling, og til slutt ble resultatet Lyn Ski 2

nr 56 (Fredrik Ole, Håkon, Simen), Lyn Ski

1 nr 61 (Sondre, Fredrik S og Audun) og

Lyn Ski 3 nr 67 (Anders, Fredrik G, Johan-

nes), alle innenfor 1,5 minutt etter totaltid

på ca 1 time 25 minutter. Som Karsten

sa det med litt ironi, i dag satset vi på å

lage 3 jevne guttelag… Anders MS gjorde

comeback etter høstens kyssesyke, Sondre

var uheldig med et fall, referert på TV...

Simen Hegstad Krüger kunne komplettert

slektslaget hvis han hadde hatt et annet

kjønn, og Fredrik G steppet inn på kort

varsel etter eneste forfall på lørdag.

Men, det aller viktigste med å delta på NM-

stafetten er ikke resultatene, i alle fall ikke

for Lyn Ski. Det er å oppleve stemningen,

varme opp og stå på startstreken med de

man ellers vanligvis bare ser på TV-sporten

– og oppleve tilskuerne. Som en av løperne

sa, det er nesten som i Kollen. Et utrolig

engasjert publikum langs hele løypa. De

heiet like mye på de som måtte stå av etter

to etapper fordi de ble tatt igjen med en

hel etappe. Og for den observante TV-titter

var det mange glimt av Lyn-dressen under

sendingen på NRK!

Gratulerer og takk for innsatsen til alle

15 + 1!

Stor Lyn Ski-deltagelse i NM-stafetten i Stokke

Én kombinertløper og 15 Lyn-løpere i hvite dresser i NM-stafetten. De siste to
årene har intensjonen i Lyn Ski vært god for stor NM-deltakelse, men, ikke
alltid har alle som var påmeldt fått deltatt. På vei til NM i Granåsen i 2008
endte troppen værfast på Gardermoen i vinterens største snøfall. Resultat:
ingen deltakelse.

Av Marit Formo

Inger og Solveig H. Krüger

Johannes S. Hagerup
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Gratulasjoner
til jubilerende medlemmer

80 år
Per Iversen 25. februar

Haakon Arnesen 22. mars

75 år
Jon Friis 4. mars

60 år
Trond Walle 11. januar

Kjell Siren 18. februar

50 år
Knut Melvær 1. januar

Trine Alderin 18. februar

Gullaug Pless 21. februar

Torgeir Haug 15. mars

10 år
Halvor Henriksen 10. januar

Kristoffer Thorud 12. januar

Hanna C Nordlund 23. januar

Jørgen Rise Gundersen 24. januar

Hanna H Myhre 29. januar

Thomas Langerud 31. januar

Maximilian W Otnes 9. februar

Kristina Falch 20. februar

Katherina Sommerfelt 25. februar

Victor Smith 29. februar

Trygve K Løberg 11. mars

Simon Mørland 11. mars

Kristian Magnus Evjenth 15. mars

Heming Granly-Holbø 22. mars

August B Teigset 28. mars

yn Ski-deltagelse i NM-stafetten i Stokke

Simen Krüger, Fredrik Ole Andersen og Håkon Hjelstuen.

Fredrik Schwenke.Fredrik Schwenke.
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Av Annik Bjørndal

Det yngler på skileiken vår hver onsdag. Barn,

trenere og ski i skjønn forening. Nytt i år er

muligheten for hopp! Med 14 par hoppski,

gode hjelpere og et passelig stort hopp er alle

muligheter til stede. Mange barn – mye fart og

enda mer glede.

Skileiken har nådd nye høyder
med større stab
I år har vi 168 barn på skileiken. Det yrer

og yngler over sletta i Snøparken. Kl. 18 er

strømmen av små lysende vester komplett.

Ivrige fjes under et hav av Lynluer.Vi samles

og ”regel nr 1”etterlyses.”Høre på treneren”

svarer ivrige løpere.”Regel nr 2”spør vi og

enda flere roper ”ha det gøy!”. Deretter går

barna puljevis til trinn og grupper.Våre gode

trenere er parat. Henrik TK, Henrik M, Henrik

BN, Didrik, Tone, Håkon, Haakon, Stian,

Jørgen, Jon, Gaute, Tom, Aksel, Øystein, Even,

Ådne Peter og Thora tar imot alle små. Tigre,

Løvehunder, Geoparder, Gauper, Gullfisker

og andre – fordeler seg med sine respektive

trenere. Deretter går det i alle slags takter og

stilarter. Lekepostene er over hele sletta med

ulike utfordringer.

Nytt i år – og mange hjelpere
Nytt i år er hopp! På haugen har vi laget hopp

– og med voksne i bunn, midt og på toppen

får alle som vil en sjanse til å prøve seg. Øystein

Hovda er vår mann som med engasjement og

handelkraft har virkeliggjort hopp-muligheten

for de små. Han leder an i bakken, sammen

med Anders Erichsen (far til Christian

Erichsen, jr. norgesmester i kombinert), Tore

Broholt, Arne Jensen, Ragnar Lindefjell og

noen til. Et helt apparat av voksne som bistår i

alle høyder. På toppen bistår man den største

utfordringen, å få skiene på. Øystein eller Tore

klarer bakken så vi unngår kollisjoner. Og

noen hjelper til i bunn for å få av skiene – et

knepp på bindingen må til før de løsner.

Det hoppes med liv og lyst
Lyn Ski har kjøpt inn 14 par jr. hoppski som

Øystein har montert NNN-bindinger på. Da

er det bare å legge fra seg egne ski og staver,

slenge hoppskiene på skulderen og klatre opp

til topps.Vel oppe er det alltid en utfordring

å hindre skiene i å ta selvstendige turer ned

bakken (og verst av alt – ned på baksiden

mot jordet….). På med skiene, hjelp til å

finne riktig utgangsstilling – og så bærer det

utfor. Ungene har frykten godt nedpakket og

angsten er lagt på en annen planet – så setter

de i vei. Modige små med en intens glede-

skrekk i øynene! Noen faller, andre står alt

bakken ned.Vi aner noen kombinert talenter

allerede. Ivrigst av jentene er Marijke – hun får

aldri nok av bakken. Hos gutta er det også noe

skikkelige hoppsjeler som alt er frelst. Både

Øystein og Anders øyner håp for fremtiden

hos Lyn ski med kombinerttradisjonene i

fokus.

Mange muligheter
Ikke alle små vil forsøke seg på hopp, og det er

selvsagt helt ok. Når gruppen stanser på hopp-

stasjonen går de som vil hoppe ”av”og blir

med i hoppingen. De andre barna fortsetter

skileik sammen med treneren sin. Når hop-

pingen er over hentes de flyvende sjeler tilbake

til gruppen sin. Dette fungerer.

Trenerne gjør en kjempejobb
Skileiken har styrket staben i år for å møte

den gledelige økende interessen for lang-

renn generelt og skileik spesielt.Vi har nå 18

eminente trenere som holder koken både før,

under og etter treningen. Det skal rigges og

planlegges for hver økt. Trening gjennomføres

og så må det ryddes. Med så mange barn og

trenere har vi et stort apparat gående hver ons-

dag. Studenter fra NIH kombinert med eldre

løpere fra egne rekker har formet en sterk

trenergruppe.Vi tror på små, faste grupper,

leker som fungerer, folkeskikk og god dialog

med foreldrene. Dette får vi til sammen – og

dette er vi stolte av!

Skileik på renn
I år har langt over hundre av våre skileikbarn

vært med på Telenorkarusellens to første renn.

Det er fantastisk. Det vrimler av unger og

glede. Telenorkarusellen er et eget sirkus som

mange gleder seg over. I tillegg har også mange

skileikbarn deltatt på ordinære renn i år. Den

yngste klassen man kan stille i er G/J8, som

de eldste skileikbarna tilhører (fyller 8 år ila

2010). Ikke alle renn åpner for denne klassen,

men noen gjør det. I årets Njårdrenn, KM på

Kjelsås og Solvangrennet var det med flere

skileikbarn! Det er nok mer ro på slike renn,

med individuell start, brikker og fine løyper.

På langt nær så skummelt som man skulle

tro. 2 km med klassisk eller fri (alt etter hvilket

renn) . Stor honnør til ivrige små løpere som

markerer Lyn Ski gjennom løypene.

Pølser til slutt
Vi har heldigvis mange treninger igjen før

våren overtar.Vi trener frem til påske. Siste økt

blir tradisjonen tro med pølsegrilling og bål i

skogkanten. Det gleder vi oss til!

Nye takter på skileiken!
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Bilder:
Øverst t.h.: Marie, Nicoline, Tora
Over: unger på vei opp haugen, fiskeben
Høyre: ...har landet med hoppski
Øverst t.v.: Tora på renn
Midten høyre: Jørgen på renn
Midten venstre: Fredrik på renn
Venstre: Jonas på renn
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Av Fredrik Grøvdal

Da de aller fleste Osloklubbene for lengst

hadde tatt juleferie dro Lyn ski sine

juniorer på julesamling på Beitostølen. Det

hadde lenge gått rykter om at julesamlin-

gen skulle være en av de tøffeste, morsom-

ste og mest sosiale samlingene gjennom

hele året. Forventningene var på topp i hele

Lyn, og alle gledet seg til å få testet formen

med testløp.

Bussen gikk tidlig fredag (18.12) morgen,

der var de yngre junior samlet, samt de

mest sosiale eldre juniorene. På bussturen

oppover fikk vi kjenne på kulden som

høyst sannsynelig skulle vare resten av

samling. På Fagernes var det 36 minus-

grader. Første økten skulle avvikles fredag

kveld etter ankomst, gradstokken viste fire

og tjue kuldegrader. Økten ble relativt kort,

siden skiene var så tråe at det var godt feste

i motbakkene og null glid i nedoverbak-

kene. (Noe som ikke er veldig vanlig når

det er skøyting)

Allerede fredag kveld fikk vi alle smake på

det sosiale og gode fellesskapet Lyn ski er

kjent for. Det var langbord og latter rundt

middagen, og da gamle Lyn løpere som

Brage Skaare og Peder Nævestad dukket

opp var stemningen på topp. Om kvelden

var det samling på de forskjellige hyttene.

Selv om temperaturen sakte, men sikkert

krøp videre nedover kjentes ikke dette på

de forskjellige hyttene, for der var det stor

hygge!

Første økt lørdag var klassisk langkjøring

med teknikk, kulden var fortsatt bitende,

og smøremeldingen var VR 30. Alle var

glade for det fine, men kalde været. Selv

om det var klar beskjed fra trenere om å

tenke teknikk, lurte de fleste løperne seg til

å snakke om julegaver og familieselskaper

som vi alle gledet oss til. Senere på dagen

var det hurtighetsintervaller. Intervallene

og det kalde været kjentes på kroppen og

det fantes ingen ikke stive bein etter økten.

Lørdag kveld overrasket Karsten og Peder

med super quiz-konkurranse, og er det noe

langrennsløpere liker er det konkurranser.

Diverse spørsmål dukket opp; ”Hvor lenge

har Devold produsert kvalitetstøy?” og

”Har Karsten noen gang hoppet i strikk?”

(Det var enighet om at hvis Karsten noen

gang hadde hoppet i strikk var det sammen

med jentene på gata, og ikke i ordentlig

strikk).

Søndag var det testløp, 10 kilometer duat-

lon, ved temperaturer på drøye ti minus.

Testløpet gikk i verdenscup løypene på

Beito, dette ga litt ekstra motivasjon for oss

yngre løpere som endelig følte vi «konkur-

rerte» med teten. Alle Lyn løperne gikk et

bra testløp, men Audun og Simen skilte seg

ut ved å gå et ENORMT bra testløp. (Vi

snakker sannsynligvis om noen av Norges

beste langrennsløpere).

Mandag var det nedreise for en del av

Lynløperne, men de aller barskeste skulle

være igjen og gå intervaller tirsdag. Det ble

en god LANGtur mandag morgen i fan-

tastiske forhold, vi gikk inn mot Bitihorn

i herlig sol og ti minus. Alle hadde gode

ski og koste seg på langturen. På slutten av

langturen var det lek i slalåmbakken, med

hopp, triks og stor fart.

Det var i tillegg en litt spesiell dag for Ida

H. Bakke hadde bursdag og bursdagsangen

ble sunget gang på gang under langturen.

Middagen mandag var på Peppes, der alle

løperne fikk spise ubegrenset. Vitser, histo-

rier og erfaringer ble delt. Stemningen var

atter en gang på topp!

Da vi våknet tirsdag morgen var det så

kaldt, at de eldre ansvarsbeviste juniorene

tok avgjørelsen om å reise hjem igjen.

I stedet ble det satt opp felles intervaller

hjemme i Oslo. Hyttene ble vasket ut i re-

kord fart og hjemreisen var et faktum. Lyn

ski sin Beito-samling hadde nok en gang

vært en suksess, og alle løperne hadde lagt

siste finpussen inn mot julematen.

Skisamling fremfor ribbefett
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Av Bjørn Skavlan

”Dette har vi ventet på lenge, men i denne

helgen, i et avgjørende øyeblikk, gjennom hva

den enkelte har ofret og satset, i junior-rennet

på Hovden, har resultatene kommet til Lyn ski.

Yes we can”

I en kraftkommune som viste seg frem fra

sitt beste gjennom gnistrende sol og perfekte

løyper, opphevet de nye juniorene Ohms lov

ved å la styrken og spenningen i kroppen ned-

kjempe motstanden i løypa. Simen, Johannes,

Frederik Ole, Jon og Fredrik i M17 viste at

den som satser også vinner. Tyngdeloven så

ikke ut til å virke på disse gutta, som fløy opp

de harde og lange bakkene med mer energi

enn noen andre. Med tre stykker på poeng-

plass og Simen på 6. plass i 10 km friteknikk

var styrken i feltet satt. Kraften i takene ble

overført til Håkon i M18 som ikke kunne være

dårligere og gikk inn til en meget pen 11. plass.

Yes we can!

Proppfull av energi gjorde løperne seg klare

til sprinten dagen etter. I prologen kvalifiserte

Johannes, Håkon, Audun, Anders S, Bendik

og Agnes seg til kvartfinalene. Godt hjulpet av

et hemmelig våpen kom Audun, Anders og

Håkon seg til semi-finalen, mens Håkon tok

den helt ut og kom seg til finalen. Her ble det

sanket Norgescuppoeng i bøtter og spann. Yes

we can!

Resultatene i løypa ble muliggjort gjennom et

forsterket støtteapparat. Paal og Frode er alle-

rede president and vise president i smørebua,

og behersker alle smøringens stilarter. Sam-

tidig utviser de en oppfinnsomhet som gjør

at andre klubbers alkymister og tåkefyrster

innen skismøringens vitenskap fremstår som

fundamentalister. Med dyp innsikt i friksjons-

lovene ble det skapt glidteknologi i smørebua

til Lyn ski. Med oppvarmede ski ved hjelp av

smøreteltets byggtørker og velegnede skiposer

ble tørrfriksjon omdannet til vannfriksjon,

noe som ga Lyn-løpere en startboost ingen

har sett maken til på en sprint i Norgescup. På

kvelden ble det fabulert om en ny type kaldski,

med innlagte varmetråder i sålen og generator

i bindingsfestet. Patentsøknaden er under

utvikling! Yes we can!

Dette var helgen for de lange løp, 15 og 30 km

sto på programmet, noe som gir nye utfor-

dringer. I Lyn-suiten hvor 10 mann og en

svenske camperte i fredelig sameksistens, ble

det utviklet styrkedråper etter alle kunstens

regler. Miraculix (Karsten) og Madame Mim

(Marit) sto over grytene med cola, kaffe og

andre hemmeligheter og brygget en eliksir

som enhver sportsdrikkfabrikant ville solgt sin

sjel for å få tak i. Yes we can!

Femten og tredve kilometer er langt, men nok

en gang viste juniorene at langturene i Marka

er den rette treningsformen. Førstereisgutta

presterte igjen. Simen, Johannes og Fredrik

Ole lå langt framme i feltet hele tiden og endte

på 5., 12. og 20. plass, mens Fredrik plukket

plasser og gjorde kanskje sitt beste løp noen

sinne. Håkon og Fredrik plukket også Norges-

cuppoeng. Agnes viste stigende form og tok

NC-poeng nok en gang med sin 23. plass. Det

samme gjorde også eldre junior. Audun fikk

vist hva han var god for (15), mens Anders

S og Anders H bet seg fast i de eldre gutta

og holdt helt inn til 19. og 20. plass. Anders

H klatret fra 156. til 20. plass og fikk tidenes

beste plassering i Norges cup. Slike resultater

krever at alt skal klaffe – styrkedråper, ski og

treningsgrunnlag, støtteapparat, og ikke minst

en trener som skriker så høyt at pusten fra

stemmen gir løperne et ekstra skyv i bakkene.

Yes we can!

Hovden ble en suksess, med 8 løpere blant de

tredve beste i sine klasser. Det gir forhåpninger

når det skal kjempes om poeng på NM i Stryn

om to uker. Yes we can!

Til venstre: Oppvarming Johannes.
Over: Fredrik. Under: Simen.

Yes we can – Norges cup på Hovden
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Av Line Telje Høydal
og Carl Peter Tønseth

Kretsmesterskapet for Oslo skikrets i

stilartene klassisk og fri ble arrangert av

Kjelsås langrenn den 30. og 31. januar

på Langsetløkka, mens mesterskapet i

stafett ble arrangert av Rustad langrenn på

Skullerudstua en uke senere. Det var krets-

mesterskap fra aldersgruppen 13 år og opp

til veteran, mens det for aldersgruppene

8-12 år var kretsrenn.

Det blinket og glimtet av Lyn Ski i alle

klasser, løyper og rundt på arenaen. Petter

Planke tok Lyns ansvar blant den virkelig

voksne garde. Vi tangerte så nesten alle

klasser ned til G/J 8 hvor 6 jenter og

2 gutter jobbet for Lyns fremtidige ære.

Det er fantastisk å se hvordan det yngler og

gror i klubben. I både klassisk og fri hadde

Lyn 79 løpere påmeldt. I klassisk startet

71 og i fri startet 66. I stafetten hadde vi

27 lag fra de aller yngste i mix 9/10 opp til

kvinner og menn veteran.

Audun Formo Hay viste at han er en av

Norges og Lyns beste juniorer med tre

kretsmesterskapav tre mulige. I tillegg

har vi gode løpere og stor bredde i nesten

alle gutteklassene. På jentesiden har vi få

løpere i ungdomsklassene, men de få vi har

hevder seg godt. Med stor respekt vil vi få

tilføye at Petter Planke, 74 år, representerer

Lyns historie og er ett av våre eldste med-

lemmer. Planke går også Birken og andre

turrenn. Det er noen år siden Planke gikk

KM, og det var derfor ekstra morsomt at vi

var representert også i veteranklassen.

I årets KM klas-

sisk inntok Lyn Ski

pallen hele 8 ganger.

Audun Formo Hay

og Kristin Hjelstuen

ble krestmestere i

hhv M19/20 og J16.

I tillegg var både

Johannes Hagerup,

Olav Haugerud, Sol-

veig Krüger, Håkon

Hjelstuen, Synne

Myhre og Anders

Skavland på pallen

i sine klasser. I G15

og G16 ble det 4. plass til

Lars Bergendahl og Gaute

Tønseth. Utover det

drysset det ned av mange

flere gode plasseringer,

men best av alt et stort og

godt engasjement! Inn-

satsvilje og pågangsmot

som eies kun de beste.

I KM fristil fikk Lyn igjen

to kretsmestre med Audun

Formo Hay i M19/20 og

Håkon Hjelstuen i M18.

I tillegg kom Kristin

Hjelstuen, Synne Myhre og Anders Skavlan

på pallen. I klassen M17 viser Lyns gutter at

de er jevne og gode med 2. plass til Simen

Krüger, 3. plass til Fredrik Ole Andersen og

4. plass til Johannes Hagerup. Imponerende!

Så var det KM stafett. Med sol, kuldegrader

og rekordstor oppslutning ble det en

festdag for skiløpere under Rustadstafetten.

Med stor bredde, skiglede og resultater helt

i toppen med 2 kretsmestere i junior herrer

samt i kvinner veteran.

I de yngste klassene er det mixlag. Her stilte

vi med mange lag i både 9/10 og 11/12

klassene som begge hadde over 70 lag på

startstreken. Flott innsats og inspirerende

for alle med så mange glade og fornøyde

løpere. På 13/14 starter kretsmesterskapet.

Her hadde vi to guttelag med som plasserte

seg på 9. og 15. plass. I klassen 15/16 hadde

vi to guttelag som kjempet helt i toppen

og begge lag fikk plass på pallen med 2.

og 3. plass. I tillegg viste vi god sportsånd

og godt samarbeid med våre naboklub-

ber ved å låne ut to

løpere til hhv Heming

og Bækkelaget! I disse

årskullene manglet vi

jentelag, så her har vi et

forbedringspotensiale

til neste år.

I juniorklassen fikk vi

vårt første kretsmester-

skap. Etter en spen-

nende duell hvor Lyns

lag delte på tetposi-

sjonen, var det til slutt

Lyn 1 som vant med

Lyn 2 på en sterk 3. plass, bare 1 sekund

fra sølvet. Gratulerer til Anders, Fredrik og

Audun. Juniorene viste nok en gang at de

har et sterkt og bredt miljø med ennå to lag

til blant gutta, samt et lag blant junior-

jentene som fikk en 5. plass. Trenerne i Lyn

viste sine (rustne?) skiferdigheter da Hans

Kristian og Eirik med Håkon med på laget

stilte i senior herrer. Ingen kretsmester der,

men vårt andre kom med Kvinner veteran

som kunne cruise inn til seier - godt foran

arrangørklubben Rustad. Kretsmestre her

ble Inger, Vibeke og Line M.

Til slutt var det Menn Veteran sin tur. Det

ble en thriller av en stafett og mer sier vi

ikke om dette. Vi gratulerer Koll med en

knepen seier over Lyns 1. lag.

Til venstre: Richard H. Torp, G14
Over - fra venstre (bak) Jon B. Smebye, Gaute
A. Tønseth, Sebastian Torgersen, Åsmund Heir,
(foran) Lars Bergendahl og Morten Nævestad,
G15/16
Under - fra venstre Vibeke Larsen, Line Møller
og Inger H. Krüger, kretsmestre kvinner veteran

Kretsmesterskap Oslo skikrets
– klassisk, fri og stafett
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Av Oddbjørg Møller Fremstad

Gjengen av Lyn-foreldre som hadde meldt

seg på Marcialonga 2010 kunne ikke ha

vært heldigere med snøforholdene enn i år.

Marcialonga ble i år arrangert 31. januar.

Det var behagelig å kunne gå fra stuedøra

og rett ut i marka i hele januar. Flottere

forhold til å forberede Italiaturen er det

nesten ikke mulig å få.

Marcialonga er blitt et av de mest popu-

lære langløpene på ski og løypa er 70 km.

Rennet ble første gang arrangert i 1971 og

ble i 2003 endret fra fristil til klassisk. Det

var nok dette som gjorde sitt til at mer enn

2000 nordmenn nå deltar hvert år.

Et punktlig SAS-fly tok oss til Milano fre-

dag morgen, to dager før rennet. I Milano

fordelte vi oss i leiebiler og alle kom seg

vel frem til Cavalese hvor sekretariat og

målgang befinner seg. Vi var innlosjert i et

hyggelig hotell og leilighetskompleks som

lå på en høyde like utenfor Cavalese som

hadde flott utsikt over byen/dalen og de

flotte omkringliggende fjellene. Familien

Hegstad Krüger hadde testet ut fasilite-

tene for oss sommeren 2009 og gjort en

veldig bra jobb. Fredag og lørdag kveld ble

glykogenlagrene omhyggelig fyllt med store

mengder velsmakende pasta på sjarmeren-

de spisesteder. Lørdag var det testing av ski

i Moena hvor starten går. Ettermiddagen

gikk med til gliding og smøring av ski. De

fleste hadde smurte skiene ferdig dagen før,

varierende antall lag med VR40 og VR45.

Søndag, selve DAGEN, var det tidlig opp

og i biler til starten, Moena, hvor det var

plenty av parkeringsplasser. I startområde

var det stor stemning og lange dokøer.

Et stort varmetelt hvor man kunne skifte,

spise og drikke. Bagasjen puttet man i store

poser som man hadde fått utdelt og leverte

de i respektive biler eller satte de igjen i

startboksen hvor de ble plukket opp og

fraktet til Cavalese. Ved målgang hang de

sirlig på nummererte knagger. Herlig!

Så gikk starten..til litt ulike tidspunkt for

de forskjellige Lyn-foreldrene, men felles

for alle var kø i oppoverbakkene og tildels

noe kø i enkelte utforbakker også. Det var

flotte forhold og stor stemning langs løypa.

Passe med sol ned langs flotte Dolomitter.

Marcialonga er ikke akkurat Nordmarka.

Det går jevnt og trutt oppover de første

16 kilometrene og de siste tre er som en

”monsterbakke” i tour de ski. Resten er

relativt flatt og langt. Marcialonga er først

og fremst sjarme og alle blir heiet fram

som helter.

Mange flotte prestasjoner av Lyn-for-

eldrene som ble behørig feiret med en

velfortjent bankett på en hyggelig restau-

rant i Cavalese. Best av våre løpere ble vår

langdistansedronning Inger H. Krüger

med seier i K40-49 og 8. beste tid av alle

damene! Raskest av herrene var Lyn Ski-

sjefen sjøl, Ola Bjerke.

I dagene derpå fikk vi oppleve flotte

langrennsløyper i 1800 meters høyde på

Passo Lavazze og strøkne alpinbakker i

Canazei, øverst i Val de Fassa dalen. Noen

tok også turen til Seizer Alm(1900 moh)

hvor landslagsutøvere både i langrenn og

skiskyting har sine samlinger. De som var

der er fast bestemt på å dra tilbake dit!

Etter noen opplevelsesrike og flotte dager

i hyggelig samvær var det tilbake til hver-

dagen. Skal ikke se bort fra at noen av oss

igjen vender nesa sørover til 70 sjarmerende

kilometer i de flotte Dolomittene.

Marcialonga 2010
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Av Annik Bjørndal

Og så var det på’n igjen.

Årets store kavalkade av småtroll – og noen

litt større, fulle av iver og glimt i øyet. Ny

rekord med over 600 løpere til start. Det

formelig kokte i Snøparken! Alle mann

frem til start – store puljer, full fart – løypa

rundt og i mål. Boller og saft! Fakler langs

løypa, gode snøforhold, flotte løyper og

4-5 kuldegrader. Kan det bli bedre?

Det var fantastisk å se så mange glade

løpere i årets første renn av Telenorkarusel-

len. Sammen med våre naboklubber Koll

langrenn og Kjelsås langrenn arrangerer vi

tre renn for de yngste skiløperne, såkalte

karusellrenn. Lyn Ski arrangerte det første

rennet i Snøparken den 19. januar. Stilart

fristil med skicross! Rennet går uten

tidtaking og er et flott renn å starte med

hvis man vil prøve seg på noe nytt. Det

er klasser fra 6 år opp til 13. De yngste

løperne startet i puljer på fire og fire og

gikk en runde. 9- og 10-åringene startet

også i puljer på fire og gikk to runder. Fra

11-årsklassen startet 10-12 løpere i hver

pulje og disse gikk tre runder (3 km).

Med rekordmange deltagere fra Lyn Ski sin

skileik måtte det bli en stor fest. Godt over

hundre av våre Lyn-Skileikbarn stilte til

start! I tillegg stiller nesten alle barna som

deltar på den organiserte skitreningen fra

9 år i regi av Lyn, Koll eller Kjelsås.

Karusellrennene er også åpne

for barn fra de lokale skolene.

Speaker kom litt sent, men kom

godt da han endelig kunne

innta mikrofonen. Så gikk det

i alle slags stiler og tyngde-

overføringer. Noen har alt fått

dreisen på skøytingen og får

fart deretter. Vi skal ikke mange

klassene opp før teknikken

sitter som et skudd og mange

timer med trening kommer for

en dag. Og iver og innsatsvilje

var å skue over hele parken.

Ivrige foreldre kunne heie

ungene frem til boller og saft.

Våre rennledere Håkon Høst

og Arnt Sandbu hadde planlagt

godt, lagt en super løype, enga-

sjert mange foreldre til å bidra

og de laget en flott skikveld

for oss alle. Hvem sa at norske

barn ikke lenger er født med

ski på beina?

T.v.: Elin Kaasa, Marie F. Amlien
og Johanne D. Norland fra J10
Øverst: Gutter 9 spente før start
Midten:Puljestart for G11

Telenorkarusellen, renn 1
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Kundeprogrammet for deg som skal begynne å disponere
egne penger

Intro

Fra du har fylt 13 år, kan vi ønske deg
velkommen til kundeprogrammet Intro.
Det gir deg:
• Eget Intro bankkort
• Fri bruk av kortet i DnB NORs minibanker
• Fri bruk av kortet ved kjøp over kr 50,-

i betalingsterminaler
• Nettbank og Kontofon

• Bruks- og sparekonto
• Nøkkelringer og bagasjemerker med

sikkerhetsnummer
Mer informasjon om Intro finner du
på www.dnbnor.no/intro og i
DnB NOR Bank, Ullevål Stadion.
Velkommen!

B-blad
Returadresse:

Ski- og Fotballklubben Lyn
Postboks 3814 Ullevål Stadion, 0805 Oslo

Christiania Spigerverk,
en aktiv industribedrift og produktutvikler
gjennom mer en 150 år, er en landsdekk-

ende totalleverandør på festemidler til
byggeindustri og byggevarehus,

og leverer byggskruer, festemidler,
pistolspiker, beslag, håndspiker, kjemisk,

spikerpistoler, kompressorer, luker og
plateheiser.

For ytterligere informasjon, logg deg inn
på våre hjemmesider

http://www.spigerverket.no

Dicks vei 12, Pb. 29, 1324 Lysaker
Tlf. 67 10 20 00, Fax 67 10 20 01, E-post: semco@online.no


