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Styret  
 
Styret har i perioden frem til årsmøtet 2011 bestått av:  
Mari Trommald- leder 
Ola Bjerke – nestleder  
Knut Nævestad – styremedlem  
Geir Moe- styremedlem 
Inger Hegstad Krüger- styremedlem 
Trygve Kjølseth – styremedlem 
Annik Bjørndal – styremedlem 
Paal Hagerup – styremedlem 
Cathrine Bakken - styremedlem 
Carl Peter Tønseth – varamedlem 
Ansgar Danielsen - varamedlem 
 
 
Nytt styre fra og med årsmøtet 2011 har bestått av:  
 
Mari Trommald- leder 
Ola Bjerke – nestleder  
Knut Nævestad – styremedlem  
Geir Moe- styremedlem 
Inger Hegstad Krüger- styremedlem 
Annik Bjørndal – styremedlem 
Paal Hagerup – styremedlem 
 
Ansgar Danielsen – varamedlem 
Arnt Sandbu- varamedlem 
 
Valgkomitéen består av Anne-Sofie Røiri, Arild Espenes og Torgeir Haug, varamedlem Carl Peter 
Tønseth 
Styret har hatt en anleggskomité som ledes av Knut Nævestad  
Revisorer har vært Kjell Brevik og Steinar Helland 
Regnskapet utføres av Data Regnskapstjeneste A/S som også står for utbetalinger og faktureringer. 
 
Olaug Hjelstuen sitter i styret i Oslo Skikrets – langrenn og Fredrik Grøvdal har vært 
ungdomsrepresentant samme sted. Helge Smebye er varamedlem i ISU. I løpet av året er det avholdt 
regelmessige styremøter. Styret har organisert seg ved at styrets medlemmer har et operativt ansvar for 
å følge opp klubben aktiviteter og har knyttet til seg ressurspersoner i klubben for å ivareta dette 
ansvaret. Avhengig av behov avholdes møter med trenere, oppmenn, utøvere, dugnadsansvarlige osv.   
 
Det er pr. 31.12.12 1482 medlemmer i LYN SKI, hvorav 1007 under 25 år. Medlemsmassen består av  
familiemedlemmer, livsvarige medlemmer, æresmedlemmer, pensjonister og enkeltmedlemmer.  
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Styret i LYN Ski har i 2012 videreutviklet de strategiske områdene som ble arbeidet med i 2011.   
 
Visjon LYN SKI 

• LYN SKI skal være en klubb med et hyggelig miljø som er preget av en inkluderende kultur 
uavhengig av ambisjon og prestasjonsnivå.  

• LYN SKI skal være en klubb for alle i nærmiljøet. Barn, unge og voksne skal få et tilbud om de 
ønsker å lære seg god skiteknikk, eller om de ønsker å satse på konkurranseidrett 

 
Styret i LYN SKI har i 2012 arbeidet med følgende strategiske områder:      
 
Vekst og kvalitet  
LYN SKI har hatt sterk vekst i medlemstall og aktiviteter.  Grunnlaget for videre vekst i medlemsmasse  
og bedre kvalitet i tilbudet vil i hovedsak legges gjennom:  

- en ytterligere profesjonalisering av arbeidet som gjøres i dag 
- et sterkere fokus på kvalitet i det sportslige aktivitetstilbudet ved bl.a. opprettelse av sportslig 

utvalg 
- utvikling av tilbudet til de mest aktive av løperne (junior/senior) 
- videreutvikling av bredden av tilbud til både yngre og eldre aldersgrupper (skileik, mosjonister) 

 

Mobilisering og aktiviteter 
LYN SKI arbeider for å utvikle klubbaktiviteter for å engasjere og inkludere medlemmene i alle aldre. 
LYN SKI legger til grunn at deltagelse i frivillig arbeid skal gi merverdi for klubbens medlemmer gjennom 
sosialt fellesskap i nærmiljøet, meningsfylt aktivitet og mulighet for å utøve sportslig aktivitet i fellesskap.  
 
Et sted å være 
Sognsvann Snøpark og nytt klubbhus gir LYN SKI nye muligheter for å skape tilhørighet og 
engasjement for medlemmene. LYN SKI vil videreutvikle Snøparken til å bli en sportslig god arena i 
tillegg til at arenaen skal innby til lek, samling og aktiviteter. LYN SKI arbeider for at klubbhuset skal bli 
et samlingspunkt og bidra til et styrket felleskap på tvers av Ski og fotballaktivitetene.    
 
Trygg finansiering 
Arbeidet med å utvikle flere inntektskilder slik at LYN SKI får en mer robust finansiering med flere 
inntektskilder- uten at dette nødvendigvis forutsetter mer dugnadsinnsats.  
 
Profesjonalisering av organisasjon og drift 
På bakgrunn av flere år med stor vekst av medlemmer, aktivitet og budsjett ser styret behov for å 
arbeide for en enda bedre struktur av drift og administrasjon i klubben. 
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Rapport og måloppnåelse 2012 
 

1. Skileik 2011-2012 

Organisering 
Trener/oppmannsansvarlig: Annik Bjørndal (skileikansvarlig, overordnet ansvar, organisering, 
trenere/vikarer, lønninger, events). 
Oppmenn: Tron Landsnes (onsdag – g06)), Trond Michelsen (onsdag – g06), Kyrre Falch-Hennum 
(mandag – j05) (gjennomføring av hver økt, for- og samling av trenere, feltoppfølging). 
Øktansvarlige trenere: Aksel Johansen (mandag), Peder Johansen (onsdag), Stig Carlson Strandhagen 
(mini). Skileik: rydding, opplegg. Mini: gjennomføring av øktene, samling av trenere, opplegg, regelrop.  
 
Mål for sesongen var:  

 Glade barn 

 Fornøyde foreldre 

 Godt opplegg 

 Flere skileikbarn på renn  

 Norges beste skileik 
 

Mål for antall barn var satt til: 350 
 
Måloppnåelse 
Skileiken har nådd sine mål gjennom sesongen i antall barn, form, innhold og kvalitet. Vi har 375 barn 
påmeldt til skileik og mini skileik. Disse er fordelt som følger: mandag: 114, mini: 39, onsdag: 222. 
Vi har mange glade barn. Oppmøteprosenten har, som forrige sesong, vært på 70-80. Vi opplever at 
tilbudet vårt har skapt mye skiglede hos og med barna. 
 
Trenere 
Vi har 30 skileiktrenere til faste økter, samt et nettverk av vikarer (dels trenere fra andre grupper og dels 
rekrutter for trenerjobb skileik neste sesong). Det er tidvis en utfordring når mange trenere er borte 
samtidig og gir sen tilbakemelding. Det er tett oppfølging av trenerne før og etter økter. Dette er viktig. 
Vi har i år valgt ikke å bruke en egen trenerkoordinator. Det har fungert greit.  
 
Foreldrehjelp 
For å få flere hjelpere innførte vi foreldrehjelp siste sesong. Det er svært kjærkomment med hjelp fra 
foreldre. Også for disse innhentes vandelsattest. Det legges opp til at man rekrutterer flere faste foreldre 
som er villig til å bidra som foreldrehjelpere.  
 
Driv, kommunikasjon og organisering 
Det er god driv i skileiken og vi holder en fast hånd over all organisering, fra trenere til hver eneste økt – 
i for- og etterkant. Dette holdes en stram regi på opplegget, og vår erfaring er at dette i tillegg til god 
informasjon gjennom SkileikNytt er viktige suksessfaktorer for å skape en solid og vellykket skileik.  Alle 
foreldre mottar SkileikNytt hver uke, med informasjon om den aktuelle treningsuken og varsler om 
fremtidige arrangement. Her har vi også tatt med ting foreldre må være oppmerksom på (varme votter, 
ikke foreldre i treningsfeltet osv). Vårt inntrykk er at SkileikNytt skaper en god relasjon til foreldre.  
Det foreligger en fast gruppefordeling gjennom sesongen. Faste trenere har ansvar for faste grupper. 
Antall barn per årskull gruppe oppdateres hver uke. Trenerkabalen (fravær/vikarer) legges også før hver 
økt for å få en best mulig fordeling av treneressurser. Trenere samles før start med fokus på oppgaver 
og beskjeder. Velkomstsamling av alle barna, roping av regel 1 (høre på treneren) og regel 2 (ha det 
gøy). Samling og oppsummering med alle trenere etter hver økt.  
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Vi har hatt våre tradisjonelle avslutninger. Boller og saft til jul (med variert innslag av racingnisser) og 
pølser og grilling/klubbhus til påske (mandagsgruppen i klubbhuset, mini og skileik ute med grilling (fordi 
det var opptatt i klubbhuset). Svært vellykket og mange forsikringer fra barn og voksne om at de 
kommer tilbake neste sesong. 
 
Endring på MINI 
For denne sesongen endret vi organisering av mini til at treneransvarlige hadde det hele ansvaret for 
økten, uten oppmann. Dette har fungert fint. Trenerstaben/vikar har vært organisert av skileikansvarlig 
og ikke trener.  
 

2. Aldersbestemte klasser, 9 – 16 år  
 
Trener-/oppmannsansvarlig: Inger Hegstad Krüger / Ola Bjerke  
Aldersbestemte klasser er delt inn i 10 treningsgrupper. Hver treningsgruppe har hatt 2-4 trenere og 1-2 
oppmenn. Følgende har vært involvert i sesongen 2012/13: 
 

KLASSE 
2012-2013 

Trenere 2012-2013 Oppmann 2012-2013 

G9 Gaute Aksnes Tønseth 
Tom Erik Sætrang 
Magnus Skauge Oliversen 
Sigrid Vinje 

Annik Bjørndal 
Anne Nilsen 
 

J9 
 

Thora Ljungquist 
Ingvild Sagbakken 
Helene Jørgensen 

Vibeke Larsen 

J 10 Ari Pelli-Nilsen (frem til jul) 
Markus Andresen (frem til jul) 
Ingvild P Moseby e. jul 
Ola Presterud e. jul 

Aage Hagen 
Eivind Eidslott  

G10 
 

Sebastian Ranberg 
Jon Breivik Smebye 
Henrik Ter Kuille 

Geir Moe  

J 11 Jon Bergerøy Ryssdal  
Thea Wikesland Flaen  
Hans Olav Ulvenes 

Anne-Sofie Østby Røiri 
Mona Dahl 
 

G11 
 

Eirik Jelstad 
Torgeir Holmøy  

Sven Anders Sødal 

Cathrine Bakken 
Amund Djuve 
 

J/G-12 
 

Tor Arne Midtgarden  
Vegard Brattset 
Jonas E Larsen 

Line Møller 
Ottar Haugerud 
 

J/G-13 Åsmund Treu Røe 
Ingrid Damgaard/Guro Tveito 

Line Høydal 
Arnt Yngvar Sandbu 

G/J-14 
 

Tor Eirik Ombustvedt  
Marius Prestegård 

Einar Thorstensen 
Ola Bjerke 

G/J-15-16 Knut Eric Joslin 
Tinus Dahl 

Håkon Høst 
Geir Olsen 

mailto:line.moller@vg.no
mailto:line@hoydal.net
mailto:arnt.yngvar.sandbu@edb.com
mailto:ombust@hotmail.com
mailto:einar.w.thorstensen@moller.no
mailto:ola.bjerke@gmail.com
mailto:geir.olsen1@vikenfiber.no
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Totalt har Lyn Ski 378 utøvere i 9-16 års klassene. Dette er en økning på hele 90 utøvere fra 2011/12-
sesongen. Nedenfor vises fordelingen i de ulike gruppene. Tilveksten i de yngre gruppene er svært god, 
men vi ser at de eldre gruppene er forholdsvis små.  
 

Antall utøvere påmeldt trening pr treningsgruppe  
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Målsetninger 9 -16 år 
Følgende har vært hovedmålsetninger for 2012-13 sesongen: 

 Trivsel og skiglede 

 Gode skiferdigheter hos utøverne, fremgang hvert år 

 God struktur på treningene 

 Flere på skirenn 

 Redusere frafall, særlig blant jentene 
 

 
Tiltak og resultater 9 – 16 år 
Det har de siste årene vært svært god rekruttering i særlig de yngste gruppene. Sammenlignet med 
forrige sesong har vi i 2012/13-sesongen hatt veldig store 9-års grupper, der vi nyter godt av god 
rekruttering fra vår skileik. Også 10 og 11 års gruppene er store, og det er gledelig å se at det i disse to 
gruppene er nesten like mange jenter som gutter. Det ser også ut til at vi klarer å holde på mange 
utøvere av begge kjønn opp til 14-års gruppa. Både blant 15-16 åringene og de yngste juniorene, har 
Lyn Ski få utøvere.  
 
Trenerne våre er klubbens viktigste resurs for å nå målsetningene om både redusert frafall og om 
sportslig fremgang. Lyn Ski har i flere år satset på ansatte trenere, der de fleste er studenter i gang med 
trener-/idrettsstudier. Vi rekrutterer også trenere fra vår egen junioravdeling.  
 
Lyn Ski legger stor vekt på trenerutvikling og –utdanning. 9-16 års gruppene er organisert i to team: 
Barneteamet (9-12 år) og Ungdomsteamet (13-16 år). Det har vært knyttet en trenerkoordinator til hvert 
team; Karsten Tornes og Audun Formo Hay. Trenerkoordinatorene har en sentral rolle i å utvikle 
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trenernes kompetanse, legge til rette for erfaringsutveksling mellom trenerne og bidra til god struktur på 
treningene. Ungdomsteamet har i tillegg hatt tett kontakt med Lyn Ski sine juniortrenere, som har bidratt 
med kompetanseoverføring og deltatt på enkelte treninger. 16-åringene har i tillegg fått delta på enkelte 
treninger i jr-gruppa. Det har også vært arrangert egne Trener 1 og Trener 2 kurs (NSF-kurs) for våre 
trenere med god deltakelse. 
 
Deltakelsen på karusellrenn har vært stor. Over 80% av utøverne i 9–13 års gruppene har deltatt i 
Telenorkarusellen. I ordinære renn varierer deltakelsen betydelig mellom gruppene. For å motivere til 
deltakelse, også fra de med lite renn- og skismøringserfaring, er det plukket ut noen satsingsrenn der 
Lyn Ski stiller med utvidet smøreservice og der noen av trenerne deltar i støtteapparatet. Sesongens 
satsingsrenn har vært Lauritz Bergendahls minneløp, KM, Rustadstafetten og Oslo Sprinten. I flere av 
disse rennene har over 100 Lyn Ski utøvere i 9-16 års klassene fullført. Toppen ble nådd i KM med 130 
Lyn Ski utøvere mellom 9 og 16 år til start. Dette er mange, men vi skulle gjerne hatt ende flere med på 
renn. Vi vil jobbe videre for å nå målsetningen om at 50% av utøvere i aldersgruppen 9-12 år  og 75% 
av de eldre skal bli med på skirenn. 
 
Vi tror sportslig fremgang er viktig for motivasjonen. Lyn Ski har plasseringsmessig hatt de beste 
resultatene i 12-14 års klassene. Resultater som kan trekkes frem er Olav Rygnestad Haugeruds seier i 
Ungdommens Holmenkollrenn og sammenlagt i Milslukerncup i G14. Også Pia Stangeby (J13) gikk helt 
til topps i Milslukerncup. Andre topp 10 plasseringer i cup’en: Nicolay Sevang nr 5 i G14, Anna Littorin 
Sandbu nr 7 i J13 og Trym Hagen nr 9 i G13. I BDO-cupen endte Mie Ottestad Bjørndal på 5.plass i 
J16. Kretsmestre fra Lyn Ski: Olav (x3), Mie (sprint) og Pia (sprint).  
 
I 9 – 16 års gruppene er det – og skal det være – en glidende overgang mellom hva som kan defineres 
som trening og hva som er miljøskapende aktiviteter. Familiesamlingen på Beitostølen i november er 
både et sportslig og sosialt høydepunkt. For de yngre gruppene kan nok Lyn-Idolkonkurransen være vel 
så viktig som terping på riktig tyngdeoverføring. Treningsgruppene benytter seg også flittig av Lynhytta 
til treningssamlinger både på barmark og ski. Gruppene fra 12 til 16 år har hatt samling i Torsby, der de 
har trent i skitunnel, de eldste samtidig med at våre juniorløpere har hatt samling der. Treningssamlinger 
i regi av Oslo skikrets har blitt gjennomført for 13-16 års gruppene. Det såkalt O2-samarbeidet mellom 
Kjelsås, Nydalen, Koll, Rye og Lyn Ski har blitt videreført, med åpne treninger med rulleski, sykkel og 
løpeintervaller. 
 
Sognsvann Snøpark er den klart viktigste treningsarenaen, selv om de eldste gruppene også benytter 
seg av bakkene på vest- og østsiden av Sognsvann. Som i fjor har det vært gode skiforhold i Snøparken 
hele sesongen. 

  
3. Juniorgruppe/seniorgruppe 

 
Oppmenn – Paal Hagerup, Frode Andersen, Arild Espenes, Arne Torgersen og Annik Bjørndal 
Trenere – Hans Kristian Stadheim, Eirik Myhr Nossum og Jostein Moe 
Smøreteam – Jo Aleksander Lænn, Peder Nævestad, Knut Nævestad mfl. 
 
Målsettinger: 
Vi har hatt som mål om å beholde plassen som en av de største og beste juniorklubbene i landet samt 
at vi skulle utvikle senior tilbudet ytterligere. 
 
Resultater: 
Treningsgruppa har bestått av ca 20 juniorer og 8-10 seniorer, vi har med dette klart å nå våre mål med 
og fortsatt være av de største juniorklubbene i landet og vår satsning på seniortilbudet har båret frukter. 
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Resultatmessig for gruppen totalt er det noe tidlig å konkludere i og med at det per 0104 fortsatt er 3 av 
10 NC renn som gjenstår for juniorene. Det som imidlertid er klart er at vi har topper som har hevdet 
meget godt nasjonalt og internasjonalt. Vår ener på seniorsiden Hans Christer Holund ligger på 
andreplass i NC, blitt nr 3 i Skandinavisk cup og hatt 2 starter i WC som endte med en 16 plass i 
Holmenkollen og en 37 plass i Lathi. Videre har Simen H. Krüger hatt en kjempesesong og leder i 
øyeblikket NC, fått Gull og Bronse fra NM og to 4,plasser og en 10 plass fra junior VM individuelt samt 
sølv på stafetten i junior VM. Dette førte til at Simen også fikk gå 50 Km i Kollen og leverte en flott 
innsats med en 43 plass. Av våre langløpseksperter er det Anders Høst som har markert seg sterkest 
og har plasseringer blant de 20 beste i fire renn, Jirzerska, Kønig Ludwig Lauf, Birken og Årefjellsløpet. 
Vår vurdering er at våre toppløpere har levert i overkant av våre forventinger og forhåpninger. Så langt 
er vurderingen at vi ikke helt har lykkes med å få våre nestbeste løpere til å nå sitt potensial, dette vil 
være et fokusområde for neste sesong. 
Vi fikk inn tre nye juniorer fra egne rekker sist sesong, de har vist en fin utvikling og gjort betydelige 
fremskritt siste sesong. Vi fikk også inn 3 nye seniorløpere fra andre klubber i gruppen: Hans Christer 
Holund, Stian Remseth Andresen og Henrik Bakke. Disse har glidd fint inn i gruppa og vært med på å 
heve nivået sportslig. I tillegg har vi hatt en løper fra USA hos oss fra september til februar. 
 
Etter at Karsten Tornes valgte å gi seg som trener etter forrige sesong har Hans Kristian Stadheim hatt 
hovedansvaret med utmerket støtte fra Eirik M. Nossum og Jostein Moe (ny trener). Som tidligere har vi 
hatt enkelte treninger med Steinar Mundal, han har bidratt med innspill på det tekniske. Våre trenere har 
vært store bidragsytere til treningssamarbeidet i Team Kollen og har vært avgjørende for at det har 
fungert godt. Våre trener har alle solid teoretisk bakgrunn fra NIH sammen med den lange praktiske 
erfaringen som Lyn trener har vi sterkt team som bidrar til å utvikle løpere til nasjonalt og internasjonalt 
nivå. Vår hovedtrener Hans Kristian har blitt bedt om å bidra i forbindelse juniorlandslagssamlinger. Det 
er også etablert et uformelt treningssamarbeid med Team Xtra Personell, gjennom høsten har 
seniorgruppa hatt noen treninger sammen med Aukland brødrene og Simen Østensen. Dette har vært 
meget positivt for våre løpere. 
 
For å forberede løpere og utøvere på mediaoppmerksomhet har alle løpere fått mediatrening, gjennom 
høsten og vinteren har vi hatt mye mediedekning. Det har selvfølgelig vært mye fokus på våre 
toppløpere, men det har også vært oppmerksomhet på det gode felleskapet og treningsfilosofien i LYN 
SKI i flere kanaler. 
Smøreteamet som ble etablert sesongen 2011 har vist seg som en stor suksess for løpere og foreldre. 
Takket være et svært kompetent og allestedsnærværende smøreteam har vi kunnet utvide tilbudet til 
våre løpere i og med at de har bidratt mer på å teste og plukke ski til løpere samt at de har bidratt i 
større grad på seniorarrangementer. De har bidratt med en uvurderlig kompetanseheving hos foreldre 
og løpere i gruppen.  Planen er at neste år skal smøreteamet ha likeverdige tilbud både for juniorer og 
seniorer, det betyr at de i enda større grad skal bidra på seniorrenn. Gjennom sesongen har vi hatt 
meget gode ski og det kan vi i første rekke takke smøreteamet for. 
Gruppa har gjennom året hatt meget stor aktivitet med nærmere 50 samlingsdøgn og nasjonal og 
internasjonal deltakelse i skirenn nesten hver helg fra november til mai. 
 

 
4. Mosjonist og turgrupper  

 
Trenerkoordinator og ansvarlig for opplegg Audun Formo Hay. Turgruppe herrer: Einar Torstensen, 
Turgruppe damer: Eva Graff Bjerke 
 
Målsetninger mosjonist: 

 involvere foreldre 
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 gi et bredere sportslig klubbtilbud for alle aldre  

 se på mulighetene for å konkurrere med kommersielle kurstilbud 
 
Som et ledd i et bredere tilbud også for voksne i klubben ble det høsten 2011 besluttet å etablere et 
mosjonistopplegg for foreldre og andre interesserte i LYN SKI. På bakgrunn av etterspørselen i 2011 ble 
tilbudet utvidet sesongen 2012-2013. Det har vært gjennomført foreldretreninger med treneroppfølging 
parallelt med skileik/skitrening på mandager, tirsdager og onsdager. Disse har blitt gjennomført ukentlig 
fra november til mai. I tillegg ble det satt opp teknikkurs i både klassisk og skøyting i januar og februar. 
 
Audun Form Hay har hatt ansvar for det sportslige opplegget. Fredrik Grøvdal, Fredrik Schwencke, 
Agnes Karlseng og August Karlseng  har vært trenere for foreldretreningen. I tillegg har det vært 
engasjert syv instruktører som har bidratt på teknikkursene. I forkant av skikursene ble instruktørene 
enige om et felles opplegg, slik at kursene hadde samme struktur og pedagogisk oppbygning.  
 
Tilbudet skal være et lavterskeltilbud og det finnes ingen samlet oversikt på hvor mange som har vært 
innom treningene. Det er 68 som har meldt seg på treningene gjennom påmeldingssystemet til 
mosjonisttreningene. På barmarkstreningene deles gruppene opp i en som løper en rolig tur og en 
gruppe som har intervall eller lignende. Våren 2012 deltok mosjonistene med eget lag i 
Holmenkollstafetten, det siktes inn på å få dette til i 2013 også.  
 
Det ble gjennomført to perioder med teknikkurs for foreldre og andre i januar/februar. På disse kursene 
deltok totalt 107 foreldre. Kursene gikk over tre kvelder á én time og ble primært gjennomført i 
Snøparken.  
 
LYN SKI ser på mosjonisttilbudet som en viktig del av klubbens samlede tilbud. Både for å gi en større 
bredde i tilbudet, men også for å signalisere tydelig at klubbens målgruppe omfattes av voksne og at 
disse er en naturlig del av klubbens målgruppe også når det gjelder det sportslige opplegget.  
 
Turrenngrupper 
Våre treningsgrupper senior tur damer og menn har fortsatt med stor aktivitet og får stadig sterkere 
oppslutning fra foreldre og fra andre medlemmer. Damene har sine treninger på torsdagene (løping/ski) 
med Eva Graff Bjerke som oppmann. Mennene sin gruppe har tilbud om trening tirsdager 
(sykkel/løping/ski), torsdager (rulleski til snøen kommer) og lørdager (langtur). I vinter har det også vært 
tilbud om løpeøkt på Bislett på mandagene. Oppmann her er Einar Thorstensen. Vi har 
overnattingstilbud i anledning på Birkebeineren og dette blir fulltegnet hvert år. De siste årene er tilbudet 
utvidet med buss Tåsen-Rena/Lillehammer-Tåsen som har vært meget populært.  og dette ble gjentatt i 
2012. Kommunikasjon rundt senior tur gruppene blir gjort via web, mens den ukentlig planen er på e-
post. Rundt 90 får disse e-postene og rundt 30 (10+20) er med på disse populære fellestreningene hver 
uke.  
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5. Mobilisering/Aktiviteter/Hovedarrangement 
 
Ansvarlig koordinator: Ola Bjerke/Arnt Sandbu 
 
Målsetning2012-2013: 

 Gjennomføre aktiviteter med enda bedre profesjonalitet enn i fjor. 

 Innføre systemer/struktur for gjennomføring av skirenn er etablert slik at de sikrer læring og 
kunnskapsoverføring. 

 Mobilisere flere foreldre/skape engasjement og etablere en/flere grupper som bidrar til 
planlegging og gjennomføring av aktivitetene. 

 
I sesongen 2012-2013 har LYN SKI bl.a. gjennomført følgende arrangement: 

Arrangement Ansvarlig 

Lynløpet – uformelt terrengløp i Snøparken Styret 

Familiedag på Lynhytta – åpen dag på Lynhytta for alle 
medlemmer i LYN SKI. Servering av vafler og saft. 

Sosialkomiteen (bestående av Åsne 
Trommald, Elin Aksnes, Eva G. Bjerke) 

Ivar Formos Minneløp – Lyn SKI arrangør av første utgave 
minneløp etter Ivar Formo, 2 utgaver på hhv. 8 og 16 km. 
Totalt over 400 deltagere.  Start/mål i Snøparken. 

Carl Peter Tønseth 

Telenorkarusellen – LYN SKI er arrangør av det første av 
to karusellrenn i Nordre Aker. Ca. 800 deltagere i 
Snøparken. 

Arnt Sandbu  

KM SEB Oslo Sprint – i Snøparken. Et av våre viktigste 
arrangement med ca. 650 deltagere og ca. 100 
funksjonærer 

Arnt Sandbu 

Klubbmesterskap – i Snøparken med ca. 550 deltagere. Arnt Sandbu 

Foreldrefest 2012– Arrangert på Ungdomshuset / Nordberg 
Foreldefest 2013- i Klubbhuset 

Sosialkomiteen (bestående av Åsne 
Trommald, Elin Aksnes, Eva G. Bjerke) 

 
 
Gjennomføring: 
Planlegging og gjennomføring av arrangement er tid og ressurskrevende. I tillegg er det viktig å 
engasjere medlemmer og foreldre til å være med på fellesskapet. Dette på grunn av det sosiale, ta del i 
klubbens arbeid og videreføre all den gode kompetansen og erfaringen vi har internt. For sesongen 
2012-2013 har vi arbeidet aktivt for å opprette flere grupper som har ansvaret for egne oppgaver på 
hvert arrangement. Den enkelte gruppen tilegner seg dermed spesialkompetanse innen «sitt felt» og blir 
kjent med de andre i sin gruppe. I disse gruppene er det viktig med kontinuitet i tillegg til at det fylles på 
med nye som lærer. Med store arbeidsoppgaver er det viktig at dette fordeles på mange. 
Arrangementsansvarlig følger opp sine grupper. Videre rapporterer de arrangementsansvarlige til styret.  
 
Å mobilisere mange funksjonærer til arrangement er en stor oppgave. Vi er allikevel imponert over den 
dugnadsviljen våre medlemmer har for å bidra. Spesielt vil vi honorere de ansvarlig for våre 
arrangementer. Disse har vist en meget stor arbeidsinnsats og gjennomføringsevne sammen med sine 
arrangementskomiteer. 
Nytt i år er arrangementet Ivar Formos Minneløp. LYN SKI ønsket å hedre den høyt meritterte LYN 
løperen. LYN SKI hadde som målsetning for 2012 å få på plass et nytt profileringsarrangement. 
Minneløpet ble lagt opp som terrengløp på 16 og 8 km i tillegg til en barneløype i Snøparken. Vi var 
svært godt fornøyd med over 400 deltakere, det ble i etterkant utført en evaluering som viste at løperne 
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var meget fornøyd med arrangementet – til tross for det sure regnværet som preget hele dagen. Løpet 
fikk god pressedekning og god markering av Ivar Formos prestasjoner – og LYN SKI.  
 
Orienteringsgruppa 
LYN SKI tilbyr orienteringstrening for LYN-medlemmer via Nydalens Skiklubs treningsopplegg. Noen få 
LYN-medlemmer har benyttet seg av dette og deltatt jevnlig på treningene. Det ble også i 2012 tilbudt 
orienteringstrening til LYN-medlemmer fra 8-12 år via Nydalens opplegg. I tråd med vedtak i Nydalens 
Skiklubs styre i 2008 skal alle ungdomsløpere (13-16 år) som deltar på trening nå være medlemmer i 
Nydalens Skiklub. Noen barn og ungdommer deltar på o-løp uten å være med på treningsopplegget. O-
gruppa har også en liten gruppe voksne som løper konkurranser og teller til sammen ca. 10 
medlemmer. Anne Danielsen har vært oppmann for gruppa. 

 
 

 
6. Snøpark/Anlegg: 
 

Sognsvann Snøpark er et samarbeid mellom NIH og LYN SKI. 
Anleggsansvarlig LYN SKI: Knut Nævestad 
Teknisk drift: Ansgar Danielsen / Bjørn Bergendahl/Knut Nævestad 
Snøproduksjon: Einar Ole Hansen / Johny Norland 
 
Målsetninger for 2011-2012 

 Skape en ”Hyggeligere” arena 
som virker samlende 

 Doble snøprod. 2012 

 Doble løypenett 2015 

 Profesjonell arena 

 Stabil drift 

 Stabil finansiering 
 
Aktiviteter  
I perioden er kapasiteten for snøproduksjon økt med 50 % ved at det ble investert i en ny snøkanon i 
2011. Driften av den nye kanonen har svart til forventningene. Det har vært en god organisering av 
dugnadene for å produsere snø. Mange foreldre har stilt opp både dag, kveld og nattevakter for å 
produsere snø. Aktivt dugnadsarbeid og god funksjonalitet på teknisk utstyr resulterte i bedre 
produksjon enn for andre anlegg i regionen. Snøproduksjonen startet opp i siste halvdel av november. 
 
Det er satt opp informasjonsatavle ved Snøparkseilet, Det ble stjålet kabler fra anlegget sommeren 
2012 og det ble høsten 2012 gravd ned kabler for strøm og vann til kanonene. Det ble satt opp ny 
koblingsboks ved lydveggen for å samle strøm og vannledninger. I tillegg er det satt opp en ny lysstolpe 
ved brua med to lyskastere.  
 
Det er gjort store investeringer i anlegg de siste årene, også siste periode. Det har vært stor økning i 
antall brukere av Snøparken, men anlegget har fungert godt som arena for trening og rennarrangement 
i perioden. Fortsatt økning i antall brukere vil øke behovet for økning av kapasitet i anlegget. 
Det er forventet at behovet for nye investeringer vil være stort i årene som kommer. 
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Samarbeidet med-  og relasjonene til NIH og Oslo kommune blir opplevd som svært gode. Det er en tett 
dialog med løypekjørere i Oslo kommune om den daglige aktiviteten i anlegget både i vinter og 
sommersesongen (utbedring av traseer). I tillegg har det vært et samarbeid på tvers av klubbene i Oslo 
for å få et godt og forpliktende samarbeid mellom kommunen og det frivillige arbeidet i klubbene. Det ble 
uttrykt bekymring fra flere hold for at kommunen skulle konkurranseutsette løypekjøring. I denne 
forbindelse ble det avholdt flere møter med kommunen. LYN SKI og øvrige klubber har vært bekymret 
for en utvikling dersom den innebærer en ytterligere innsparing fra kommunen på bekostning av en 
kostnadsoverveltning på frivillig aktivitet.  
Det er en løpende dialog med NIH om drift av anlegget og det avholdes regelmessige møter med 
ledelsen av NIH om videre utvikling av anlegget.  
 

 
7. Forretningsutvikling/økonomi  

 
Ansvarlig: Geir Moe, Knut Nævestad og Ola Bjerke 
 
 
Innledning 
 
Lyn Ski har et solid økonomisk fundament. Både med hensyn til bredden/antall inntektsgenererende 
aktiviteter og en sunn balanse med betydelig kontantposisjon. Etter en større gjennomgang av 
økonomien etter sesongen 2010/2011 ble styret enig om at det var viktig å videreutvikle – og etablere 
nye inntektsbringende aktiviteter for å stå best mulig rustet i tilfelle reduksjon eller bortfall av 
eksisterende inntektskilder. 
 
I denne forbindelse var det et klart ønske fra styret sin side var å redusere dugnadsarbeid som ikke er 
relatert til vår kjerneaktivitet; langrenn. Slik var vi samstemte i at dugnad relatert til ski-rettede aktiviteter 
vil være å foretrekke for medlemmene.  
 
Slik ble målsettingen foran 2012/2013 sesongen å ha særskilt fokus på å videreutvikle/etablere 
aktiviteter innenfor følgende tre områder: 
 

 Sponsorer 
 Arrangementer 
 Ulike kurs 

 
 
 
Oppsummering av inneværende sesong (2012/2013) 
 

 Sponsorer 
 Brukt mye ressurser på å videreutvikle og gjennomføre aktivitetene vi har i samarbeid 

med vår hovedsponsor SEB. Vi har i løpet av sesongen utført følgende arrangementer: 
o Rulleskidag med instruksjon for ansatte 
o Skiteknikk-kurs for totalt 65 ansatte 
o ”Kick-off” for ansatte og kunder i forkant av Holmenkollmarsjen. Herunder 

foredrag med Anders Aukland og smørekurs avholdt av Lyn Ski sitt 
smøreteam. I tillegg klargjorde vi ca 30 par ski med full preparering til ansatte 
og kunder 
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o Service på renndagen (Holmenkollmarsjen) m/Eirik Nossum som guide på 
felles buss til start, samt smørestasjon på start for SEB ansatte og kunder 

o SEB Oslo Sprinten (arbeidet knyttet til profilering) 
o SEB internt championship 

Gjennomgående har vi fått veldig positiv respons på vår gjennomføring av nevnte 
aktiviteter. Slik har vi mottatt et tilbud fra SEB om en forlengelse av eksisterende avtale. 

 
 Etablert en avtale med Morud & Partnere om fast annonsering i Lyn Posten og i 

programmet til SEB Oslo Sprint 
 Er i dialog med Bertel O. Steen Autostern om utvidet samarbeid etter en vellykket SEB 

Oslo Sprint. 
 Forhandlet og etablert ny to års avtale med Craft 
 Forhandlet og etablert ny to års avtale med Milsluker’n 

 
 Arrangementer 

 Arrangerte for første gang ”Ivar Formos Minneløp” i oktober 2012. Dette ble et svært 
vellykket (pilot)prosjekt som samlet over 400 deltagere til tross for at værgudene ikke 
spilte på lag. Lyn Ski fikk meget god feed back på arrangementet i 
deltagerundersøkelsen som ble gjennomført i etterkant. Arrangementet gikk allerede 
først år med et bra overskudd – som skalerer mye opp i takt med flere potensielle 
deltagere de kommende år. 

 
 Ulike kurs 

 Først og fremst har vi videreført suksessen med skiteknikk-kurs mot 
mosjonister/foreldre og bedriftsmarkedet. Dette er nå etablert som en bra inntektskilde 
for klubben og overskuddet på denne aktiviteten ble doblet sammenlignet med forrige 
sesong. Vi synes imidlertid at antall bedrifter var litt i underkant av målsettingen – og 
må sette dette ytterligere i fokus foran neste sesong. 

 
 Ullevål Stadion 

 Vedrørende bodsalget: Gjennomførte denne aktiviteten i 2012 som planlagt og er nå 
inne i siste sesong i hht avtalen med SFK (kalenderåret 2013). Slik er det usikkert mht 
inntekter fra denne aktiviteten i 2014. 

 Vedrørende telleapparatene: Gjennomførte denne aktiviteten i 2012 i hht planen. 
Denne avtalen har tidligere blitt fornyet år for år – så også tilfelle for kalenderåret 2013. 
Inntekter fra denne aktiviteten er også usikre i forhold til 2014. 

 
 

 Treningsavgiften 
 Treningsavgiften for 2012/2013 var: 

6– 8 år 500 kr (uforandret fra forrige sesong) 
9 – 10 år 1.100 kr (uforandret fra forrige sesong) 
11 – 12 år 1.600 kr (uforandret fra forrige sesong) 
13 – 14 år 1.800 kr (uforandret fra forrige sesong) 
15 – 16 år 2.900 kr (uforandret fra forrige sesong) 
Junior u/Team Kollen deltagelse 2.000 kr (uforandret fra forrige sesong) 
Junior m/Team Kollen deltagelse 4.500 kr (uforandret fra forrige sesong) 
Senior 4.500 kr (uforandret fra forrige sesong) 
Mosjonister 400 kr (uforandret fra forrige sesong) 

 



 14 

 
 
Målsetning 2013-2014 

 Videreføre arbeidet med  inntektsgenererende aktiviteter i henhold til strategiplanen som ble 
utarbeidet før 2011-2012 sesongen – med særskilt fokus på de tre nevnte områdene; 
sponsorer, arrangement og kurs. 

 Fokus på å viderutvikle/pleie forholdet til de eksisterende samarbeidspartnerne – herunder 
fornye/forlenge avtalen med SEB (ikke ferdig forhandlet). 

 Prøve å få inn ytterligere en mindre/mellomstor sponsor 

 Øke antall deltagere (og inntektene) på skiteknikk-kursene. Herunder må innsalget mot 
bedriftsmarkedet intensiveres – i tillegg til økt trykk på direkte og generell markedsføring. 

 Videreutvikle ”Ivar Formos Minneløp” og andre potensielle arrangementer som kan bidra til å gi 
klubben gode og regelmessige inntekter de kommende år. 

 
Dugnader Ullevål stadion 
Ansvarlig bodsalg: Arild Espenes, fra 2013 Atle Jensen 
Ansvarlig telleapparat: Maria Torgersen, Hans Petter Sevang, Tore Olaf Rimmereid, Bjørn Vidnes  

 
Dugnadsinnsatsen på Ullevål stadion er i 2012 og 2013 en svært viktig del av inntektene til LYN SKI. 
Dugnadene og inntektene av bodsalget fordeles mellom fotball og ski slik at fotball har omlag 85% mens 
ski har om lag 15%. Det er LYN SKI som har avtalen om bemanning av telleapparatene (billettkontroll v 
inngangene). Det å bemanne alle vakter og sørge for informasjon og kontrolllrutiner slik at det ikke 
oppstår misforståelser er en viktig del av arbeidet. Dugnadsansvarlige nedlegger et betydelig antall 
timer hvert år for å planlegge og følge opp dugnadene. I tillegg kommer innsatsen fra alle foreldre som 
stiller opp slik at LYN SKI får inntekter til den sportslige aktiviteten. Med god planlegging, sporty og 
lojale foreldre og utøvere klarer vi å levere det vi trenger også i de hektiske sommermånedene.   
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Styrets samlede vurdering av aktivitet i  2012 og anbefalinger 2013  
LYN SKI har som ambisjon å være en nærmiljøklubb med tilbud til alle aldersgrupper på alle 
ambisjonsnivå. Barn, ungdom og voksne skal få et tilbud om de ønsker å lære seg god skiteknikk eller 
om de ønsker å satse på konkurranseidrett. Styret er imponert over arbeidet som har blitt gjort i 2012 av 
oppmenn, trenere og utøvere for å nå klubbens mål. 
 
Styret har i 2012 arbeidet med de strategiske områdene som ble definert for 2011-2012 sesongen. 
Styret anser de strategiske områdene som sentrale å videreutvikle og anbefaler at man viderefører 
arbeidet på disse områdene.  
 
Styret i LYN SKI er svært tilfreds med den gode rekrutteringen som finner sted på skileiken. Skileiken 
har i flere år vært en spydspiss for å rekruttere til klubben og bidra til å spre skiglede i store deler av 
nærmiljøet. Den gode rekrutteringen gir et godt grunnlag for å få robuste grupper også i de 
aldersbestemte klasser. Mosjonisttilbudet som finner sted på samme tidspunkt bidrar også til en bredde 
i tilbudet og styret er tilfreds med at dette er utvidet til flere dager slik at flere foreldre kan få del i dette 
unike tilbudet.  
 
Styret ønsket for sesongen 2012-2013 å styrke arbeidet i de aldersbestemte klassene for å redusere 
frafall og mobilisere flere til å gå renn. Styret er imponert over innsatsen som ble iverksatt både når det 
gjelder skolering og styrkning av trenerinnsatsen, mobilisering av oppmenn/foreldre og smørestøtte på 
skirenn. Frafallet synes å være redusert og det er særlig gledelig å se at jentene i de yngste 
årsklassene er svært aktive. Styret er imponert over aktiviteten på skirenn og har registrert at LYN SKI i 
flere av kretsrennene har vært den klubben med flest deltagere. Styret anbefaler at arbeidet med å 
styrke det sportslige arbeidet i disse årsklassene fortsetter for å sikre en fortsatt positiv utvikling for å 
redusere frafall og styrke de sportslige resultatene. 
 
LYN SKI er heldige som har hatt et svært aktivt oppmannsteam og trenerteam rundt juniorene. Gruppen 
har de siste to årene også innbefattet yngre seniorer. Styret er meget imponert over innsatsen fra hele 
apparatet og arbeidet har gitt grunnlag for en bred satsning med mange utøvere men har også gitt 
svært gode toppresultater med en seier NM junior, deltagelse og sølv VM juniorer og World cup 
deltagelse for en av seniorene. I tillegg har styret merket seg at mange av løperne har hevet seg i store 
skirenn. Styret vil fremheve viktige suksessfaktorer som et godt koordinert oppmannsapparat, 
engasjerte trenere og ikke minst vil styret vektlegge viktigheten av å opprettholde og arbeide med en 
sterk verdiforankring og forankring i LYN SKIs overordnete mål for å ivareta teamfølelse og ivareta et 
godt og inkluderende miljø. På denne måten har junior/seniorgruppen fått en merverdi av å være en del 
av LYN SKI og klubben som helhet får en merverdi av den sterke junior/seniorgruppen. Styret anbefaler 
at det arbeides videre med en modell for et samlet opplegg for junior/seniorløperne som gir mulighet for 
en bredde i tilbudet samtidig som det legges til rette for at enkeltutøvere kan nå helt til verdenstoppen. 
Styret anser at smøreteamet har vært en suksess for junior- og seniorsatsningen og vil anbefale at 
arbeidet med smøreteamet videreutvikles. 
 
Sognsvann Snøpark har vært under utvikling i 2012. Styret er svært tilfreds med samarbeidet med NIH 
rundt drift og med Oslo kommune rundt preparering av løyper og bistand på sommertid med 
vedlikehold. Styret er tilfreds med at Oslo kommune har forsikret om at kommunen er opptatt av et godt 
samarbeid med frivillig sektor. Styret ønsker å videreutvikle Snøparken i samarbeid med NIH. Målet er å 
utvikle både arenaen og løypenettet i Snøparken. Styret anbefaler at dette arbeidet intensiveres. Styret 
vil dermed legge opp til flere investeringer knyttet til Snøparken i årene som kommer. En slik satsning 
må skje innenfor en ansvarlig økonomi og innenfor rammene for samarbeid med NIH.  
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Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort rundt arrangement som Lynløpet, Lyn Sprinten og Ivar 
Formos Minneløp. Styret hadde som målsetning for sesongen 2012 å utvikle et nytt profilarrangement 
og er svært fornøyd med arbeidet som er gjort fra mange ildsjeler i klubben for å få gjennomført Ivar 
Formos Minneløp som ble et svært vellykket arrangement og som planlegges videreført i 2013.  
 
Styret i LYN SKI ser det som gledelig at klubben har vokst hvert år, men har sett behov for en endring i 
styrets arbeidsform for å kunne ha tilstrekkelig oppmerksomhet på hver aktivitet og sikre at styret også 
arbeider mer langsiktig. Styret anser at revisjonen av LYN SKIs strategiske områder har vært nødvendig 
og har i arbeidet med budsjett og planer for 2013 lagt opp til å videreføre det strategiske arbeidet i 2013. 
Det å rekruttere flere foreldre vil være nødvendig for at LYN SKI kan løse sine kjerneoppgaver men 
også for at klubben kan sikre god infrastruktur særlig knyttet til anlegg, snøproduksjon og finansiering 
gjennom sponsoroppfølging og avtaler. I 2012 har det blitt arbeidet aktivt med å rekruttere flere voksne 
som tar ansvar bla på skileik, skirenn, dugnader mv. Det ansees nødvendig at styret fortsetter dette 
arbeidet.  
 
Styret er tilfreds med tilnærmingen for å få flere inntektskilder for klubben. Styrets arbeid med å sikre 
flere samarbeidspartnere har vært vellykket, og styret er opptatt av å pleie de gode relasjonene til 
samarbeidspartnerne slik at man får gjensidig glede av hverandre.  Styret retter en stor takk til 
samarbeidspartnerne, uten deres bistand hadde ikke LYN SKI klart å levere så mange aktiviteter i 2012.  
 
LYN SKI er tuftet på frivillig engasjement og styret er imponert over engasjement og arbeidsinnsats fra 
medlemmene. Styret opplever LYN SKI som en klubb som er preget av godt humør og en vilje og 
interesse for å yte en innsats for felles gode opplevelser på og utenfor skiarenaen. Uten medlemmenes 
engasjement og innsats vil ikke klubben kunne oppnå sine resultater. 
 
Regnskapet for 2012 gjøres opp med et overskudd på kr  102 179.  Regnskapet er gjort opp under 
forutsetning om fortsatt drift. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av LYN SKI sine 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.  
 

 
 

Oslo 15. april 2013. 
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