
 

Lismarka Skilag 100 år  
Nyhetsbrev høsten 2019       www.lismarka-skilag.com  
I dette nyhetsbrevet kommer informasjon om noe av det som har skjedd i Lismarka Skilag det 

siste året og litt om planene videre.  

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

100-årsjubileum 19. oktober 
Lismarka Skilag ble stiftet i 1919 og er dermed 100-årsjubilant i år 2019! 

Lørdag 19. oktober inviterer vi til jubileumsfeiring! Alle er invitert, enten de er 

medlemmer selv, har vært det, eller har barn som er eller har vært med. Velkomne 

er også alle som har lyst til å være med i Skilaget eller som mener 100-åringen 

uansett er verdt en feiring! Arrangementet er gratis. 

Klokka 11-13: Aktiviteter ved skolen/i gymsalen, pølsegrilling (gratis pølser og 

smoothie til barna). Tyrili klatring stiller med 6 meter høyt klatretårn og 

instruktører! 

Klokka 11-14: Jubileumskafé på Hagatun. Kaffe, 100-års jubileumskake med mer.  

Langrenn har vært hovedaktiviteten til Skilaget, men opp gjennom historien har 

Lismarka Skilag også stått i bresjen for mange andre slags aktiviteter og arrangementer: Hopp, alpint, skiskyting, turn, 

triathlon, barneidrett med mer.  

I forbindelse med jubileet ønsker vi kontakt med folk som kan ha bilder, avisutklipp, historier eller gjenstander som kan 

fortelle noe om Skilagets historie. Spre budskapet til folk du kjenner! Kanskje lager vi en liten utstilling av det i 

forbindelse med jubileet. 

Ta kontakt med styret på styret@lismarka-skilag.com, eller direkte til styreleder Kristen Rusaanes på telefon 90798900 

eller e-post: kri-rus@outlook.com.  

Nytt styre i Lismarka Skilag 
Etter årsmøtet i mars 2019 består styret i Skilaget av følgende personer:  

Kristen Rusaanes (styreleder), Tom Einar Aamot (nestleder og dugnadsansvarlig), Anniken Mosen Ryen 

(økonomiansvarlig), Stig Jøran Hammershaug (sponsoransvarlig) og Jorid Glad-Iversen (styremedlem).  

http://www.lismarka-skilag.com/
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Treningssamarbeid i nordre Ringsaker 
Vinteren 2019 var tredje sesong med treningssamarbeid 

mellom Lismarka Skilag og skigruppene i Åsmarka og Mesnali. 

Tilbudet er for alle fra 1. klasse og oppover som vil trene/ha 

det gøy på ski. Vi tilbyr tilpasset opplegg for to grupper: For 

1.-4. klasse er det mest lek på ski. For de eldre er det mer 

fokus på teknikk i ulike stilarter. Alle skal kunne delta ut fra 

sitt nivå. Treningene foregår vekselsvis i Åsmarka, Mesnali og 

Lismarka, hver torsdag fra kl. 18-19, fra nyttår og ut mars. 

Mellom 15 og 30 unge har deltatt på treningskveldene.  

Stor interesse for barneidrett – «alle» ungene i bygda er med 
Interessen for barneidretten/innetrimmen er stabilt høy. 

Skilaget har tilbud til tre aldersgrupper: Førskolealder, 1.-4. 

klasse og 5.-7. klasse. I tillegg til å være artig, utvikler 

treningene barnas motoriske ferdigheter gjennom lek og 

varierte spill og øvelser. Meld fra til trener eller styret i 

Skilaget hvis du vil være med som trener, eller har ideer til 

aktiviteter vi kan drive med. 

Oppstart høsten 2019: Første onsdag etter høstferien. 

 

Lysløyperenn 
Lysløyperenn samler flere generasjoner hver onsdag i vintersesongen. 

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

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

til alle som vil ha.  

Rennstart klokka 18.30. Påmelding fra 18.00-18.25.  

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

med styret. 

Ny fotballbane 
Den gamle grusbanen ved skolen har blitt til grasbane. Tørke våren 

og sommeren 2018 og en svært fuktig vår i 2019 har skapt noen 

utfordringer, men banen er nå åpen for bruk til både organisert og 

uorganisert aktivitet, i skoletida og på fritida. Åsmarka IL (som har 

mange medlemmer fra Lismarka) bruker banen til trening for noen 

av sine fotball-lag. Høsten 2019 fullfører vi prosjektet med å 

montere ballnett langs den ene siden av banen.  

Sparebankstiftelsen DNB bidro med en kjærkommen gave på 

60.000 kroner til fotballbanen.  I tillegg har Skilaget, FAU ved Lismarka skole og avgangselevene i 2017 bidratt med 

midler til arbeidet. Nærmere 200 dugnadstimer har så langt gått med til prosjektet.  

Har du litt tid til overs, og kunne tenke deg å hjelpe til med å holde banen i orden, er vi takknemlige for det. Ta 

kontakt med styret! 

  



Turstier – merking og skilting 
 

Det er mange fine stier og turområder i Lismarka, men dårlig med skilt 

og merking. En del stier er også lite framkommelige. Det ønsker Skilaget 

å få gjort noe med - men da trenger vi hjelp! Vi søker pensjonister eller 

andre som kan tenke seg å bidra til et stiprosjekt i bygda. Vi trenger 

hjelp til: 

• Forslag til stier som bør skiltes/merkes 

• Oppsetting av skilt 

• Merking og rydding av stier 

• Bygging av gapahuk(er), bålplasser. 

Lyst til å være med? Ta kontakt med styret på styret@lismarka-

skilag.com eller på facebook.  

Så snart vi har prioritert de beste stikandidatene, vil vi ta kontakt med 

aktuelle grunneiere, slik at skilting og merking kan skje i forståelse med 

dem.  

Nye skidresser med logo og klubbnavn 
Hva med å gi ny skidress som bursdagsgave eller julegave til 

barn/barnebarn? Skilaget gjentar suksessen fra høsten 2018 og vil 

høsten 2019 tilby kjøp av skidresser og luer med klubbnavn og logo til 

våre medlemmer. En skidress må man gjerne ha uansett, og det er jo 

hyggelig å kunne vise hvilken klubb man hører til. Takket være 

sponsorer, kan vi tilby dressene til en svært hyggelig pris.  

Mer informasjon høsten 2019. 

 

 

 

Fra særidrettslag til fleridrettslag 
Lismarka skilag ble i 2018 et fleridrettslag. Dette skjedde i og med at vi fra 

2018 også er tilknyttet Norges Friidrettsforbund, i tillegg til Norges 

Skiforbund som vi var med i fra før. Flere fra Skilaget deltok i ulike løp og 

friidrettsstevner i løpet av året. Skilaget har inngått avtale med Lillehammer 

Idrettsforening (LIF). Avtalen gjør at medlemmer i Skilaget (i alderen 6-14 år) 

kan delta på LIFs friidrettstreninger, og likevel representere Lismarka Skilag i 

løp og andre konkurranser. Som på ski, dekker Skilaget startavgifter i 

konkurranser for medlemmer under 18 år. 

 

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

e-post: styret@lismarka-skilag.com.   
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Sponsorer og andre givere 

 
 

 
Joker Mesnali og Joker 

Brøttum 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

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

LISMARKA SKILAG som din grasrotmottaker via SMS. Send sms 

med teksten GRASROTANDELEN 993763195 til 2020 (tjenesten 

er gratis). Eller se www.norsk-tipping.no. Grasrotandelen gir 

gode inntekter til Skilaget, og her tror vi at vi har mye å gå på.  

Figuren under viser totalt opptjente grasrotmidler og antall 

spillere for Lismarka Skilag.  

Vi trenger flere sponsorer! 

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

med styret@lismarka-skilag.com. Gaver fra privatpersoner mottas også med stor takk. Benytt i så fall vedlagte 

faktura og merk betalingen med «gave». Sponsing og gaver hjelper oss til å realisere flere av planene våre – til 

beste for bygda og oss som bor der! 
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