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Styrets sammensetning 

Leder:Kenth-stian Johansen 

Nestleder:Johan Høstmælingen 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 

Bettina Haslev Nordbye (kasserer) 

Erik Brænden 

Eva Vollan 

Jostein Buraas 

Jens Grasbakken Løkken 

Michael Bråthen (varamedlem) 

 

 

Valgkomité: Kai Ove Rønning, Stein Erik Johansen 

Revisorer: Mona Johansen Og Svein Løkken 

 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter i løpet av året 

Spesielle oppgaver 
Styrets hovedfokus dette året har vært opprettelse av curlinglinje på NTG, samt at det har vært fokus 
på juniorsatsing,økonomi, fokus på å profesjonalisere driften av klubben med blant annet nye 
retningslinjer for aktive og trenere (klubbygging med Petter).  

Det har også vært startet opp et sportslig utvalg under ledelse av Stein Erik. 

I tillegg til at det har blitt jobbet en del med å selge inn grupper og få inn flere sponsorer. 
 

Aktivitet 
 
Lillehammer curlingklubb har hatt ett positivt år med mye aktivitet og gode resultater fra våre lag. 
Klubben har arrangert NM Herrer, feiret 60årsjubileum i håkons hall med ca 60 gjester, arrangert 
Nordic junior curling tour for andre året på rad i tillegg til yngre junior turnering og julecup. 
Klubben har også opprettet egen curlinglinje på NTG med 4 elever første året. 
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Kai Ove Rønning har hatt hovedansvaret for denne linja og hatt med seg Petter Moe og Thomas 
Løvold som trenere. 
For NTG prosjektet har vi hatt en egen styringsgruppe bestående av Kjetil N, Johan H og Jostein). 
Tilbudet har fungert bra det første skoleåret i et tett og godt samarbeide med NTG, NIF, NCF og 
Olympiatoppen. Her har det vært mye fokus på å få tilbudet godt i gang samt å jobbe med 
markedsføring av tilbudet. Fra høsten 2018 kan vi også tilby et treningstilbud sammen med NTG 
elevene for toppidrettstudenter i samarbeide med Olympiatoppen Innlandet  
 
Lillehammer serien har bestått av 22 lag i 3 divisjoner, her har Rune Leistad hatt hovedansvaret for 
gjennomføring av seriespillet. 
Det virker som lagene har det veldig gøy på isen og vi har plass til flere. 
Innføringen av det nye scoresystemet for serien har også fungert bra og gjør at alle kan følge med på 
oppdaterte tabeller og kamper til enhver tid. 
 
Vi har hatt 3 ansatte i året som har gått. 
Linn jobbet hos oss frem til sommeren og hadde ansvaret for innsalg av curlingeventer og sponsorer. 
Rune har jobbet hos oss hele året og har hatt ansvaret for isen og i løpet av høsten fikk han også 
ansvar for innsalg av events og gjennomføring av disse. 
Kai ove har jobbet hos oss fra mai og har hatt hovedansvaret for curlinglinja på NTG i tillegg til 
klubbdrift og innsalg. 
 
Vi ønsker også å rette en stor takk til våre sponsorer for samarbeidet i året som har gått. 
Hageland Lillehammer, sport1lillehammer, GD, Hamar media, Askus as, Veidekke, Bra Bemanning, 
cafe stasjonen, Eidsiva, 06565 drosjene, kontorleverandøren Lillehammer, Birkebeineren hotel og 
apartements. 
 
Rapporter fra våre lag 
 
Elite 
Team LCK 1 
Ut vårsesongen 2017 spilte Johan Høstmælingen, Kenth-Stian Johansen, Rune Leistad og Lars Ove 
Madshus på laget. 
Laget var det første rene lillehammer ck -laget til å vinne Norgescupen sammenlagt. Grunnlaget ble 
lagt etter Norgescup-runden på Hedmark hvor gutta tok hjem en sterk turneringsseier.   I NM på 
lillehammer røk laget ut før kvartfinalen. (konstaterte at arrangør, icemaker og speaker rollen ikke er 
forenlig med å spille turnering). 
Fra høst gikk Madshus over på lag Nepstad, og ble erstattet med Elias Høstmælingen og Eskil 
Vintervold. 
Sesongen startet med en 4. plass i NC-turneringen på Jar etter tap i ekstra mot Ramsfjell/Oppdal i 
bronsefinale. Kvartfinale ble det også i NC 2 på Oppdal. Her ble det tap og til slutt en 6.plass. Laget 
har i år igjen kvalifisert seg som et av 6 lag til NC-finalen i Oslo. Laget har mao etablert seg blant 
topp 6 i Norge. 
 
Ett nytt norgescup lag kom også til bestående av Gaute Nepstad, Stein Erik Johansen, Lars Ove 
Madshus og Alf Kristian Fahle. 
Disse gutta lå på 9.plass i norgescupen ved slutten av året. 

 
Team Tiny Paws 
Besto på våren 2017 av Lukas Høstmælingen, Tinius Nordbye, Magnus Lillebø og Sander Moen. En 
gjeng som fortsatte sin positive utvikling. 
Våren 2017 vant de yngre juniorturneringen på Hedmark og vant også Norges cup yngre junior for 
andre året på rad! 
NM yngre junior endte med spennende finale som de tapte på siste sten. Men et sølv er ikke til å 
kimse av. 
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Høsten ble også Grunde en del av laget. De startet sesongen med turnering i Sverige hvor de endte 
opp på en hederlig 2. plass. 
I Karlstad ble det nok en 2. Plass. 
I høstens norgescup turneringer har de vært utilnærmelige med soleklare seire på Lillehammer og 
Trondheim. 
Alt i alt det klart beste yngre junior laget i Norge og spiller jevnt med de beste svenske. Vi gleder oss 
til fortsettelsen! 
  
  
  
Junior 2 gutta – Eskil og Elias  – Junior NM Gull og VM-Bronse 
Eskil Vintervold og Elias Høstmælingen spilte vår 2017 med team Ramsfjell. 
De fikk prøvd seg på to world curling tour-turneringer i Perth og Aberdeen. Vant flere kamper og slo 
bl.a annet det Japanske OL-laget. Men det hold akkurat ikke til sluttspillplass i noen av turneringene. 
På Junior siden gikk det desto bedre. Laget tok en oppskriftsmessig NM-seier på Oppdal noe som 
kvalifiserte gutta til VM/prøve-OL i Korea. Det resulterte i enn fantastisk opplevelse som kulminerte i 
VM-bronse! 
Fra høsten har gutta falt litt mellom to stoler –  det gamle laget ble splittet opp. Vi satte inn Tinius og 
Lukas som lead og toer. 
NJCT på Lillehammer var en grei start med 5. Plass. 
NJCT København storspilte gutta og tapte en jevnspilt finale mot topplaget Köhn fra Sverige. Men en 
andreplass var alle mer enn fornøyde med. 
Den store overraskelsen kom i junior NM. Laget gikk hele veien og slo et hardtsatsende Trondheim i 
finalen. NM-GULL! Dermed har Eskil og Elias vunnet NM junior de tre siste årene! Lukas og Tinius ble 
dermed de yngste vinnerne av jr. NM i nyere tid. 
 
Årsrapport Team Ramsfjell 2017 

 

Når Hva Hvor Plassering 

03.-09. januar 2017 B-VM Östersund 5. plass 

14.-15. januar 2017 NM Damer Jar 3. plass 

20.-22. januar 2017 NM Junior Oppdal 1. plass 

24.-26. mars 2017 NJCT Bill Ross Sundbyberg, Sverige 4. plass 

22.-24. september 2017 Norges Cup Senior runde 1 Jar 5. plass 

20.-22. oktober 2017 EJCT  Snarøya 4. plass 

27.-29. oktober 2017 NJCT Lillehammer 1. plass 

02.-05. november 2017 EJCT Braehead, Skottland Ikke sluttspill 

23.-26. november 2017 EJCT Thun, Sveits 5. plass 

03.10. januar 2018 WJBCC Lohja, Finland 3. plass 

12.-14. januar 2018 NM Junior Stange 1. plass 

09.-11. februar 2018 Norges Cup Senior runde 3 Halden 2. plass 
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Frem til høsten 2017 besto laget av:  

- Henriette K. Halvorsen 
- Mathilde H. Hoem 
- Mille H. Nordbye 
- Martine V. Rønning 
- Maia H. Ramsfjell 

Fra høsten 2017 og til dags dato består laget av: 

- Victoria H. Johansen  
- Mille H. Nordbye 
- Martine V. Rønning 
- Maia H. Ramsfjell 

KIDSGRUPPA 
Kidsa trener en gang i uka. Det er klubbens juniorer som har hatt ansvar for treningene. Noe kidsa 
synes er kult. I tillegg har kidsa i høst hatt tilbud om å delta på yngre junior trening en dag i uka. På 
treningene har det vært mellom tre og seks kids. 
 
Kidsgruppa deltok på turnering på Oppdal i januar og NM på Jahr i mars. Kidsa synes det er veldig 
morsomt å reise på turneringer og konkurrere med andre. 
 
Ved overgang til ny sesongen i høst var der noen som sluttet og noen nye som begynte. Vi ønsker alle 
som har lyst hjertelig velkommen.  
 
Vi var klare for å spille på hjemmebane i desember. Den turneringa ble dessverre avlyst pga lav 
påmelding fra andre klubber. 
 
 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Klubben har som mål å bli best i norge og da spesielt på juniorsiden. 

Her gror det godt og vi er på god veg mot å nå dette målet. 

Medlemsutviklingen i klubben har vært bra og  

Klubben har hatt en jevn medlemsmasse de siste sesongene på ca 200medlemmer i alle aldre. 

Det må dog jobbes med å øke juniorrekrutteringen i årene fremover og dette vil bli ett viktig ledd i å 
nå klubbens mål. 
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Årsregnskap  

Økonomi og regnskap 2017  

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 87 399. Omsetningen har falt fra kr 1 350 636 i 2016 
til kr 1 307 760. Hovedårsaken er fall svikt i lillehammerserien, samt økte lønnskostnader i 
forbindelse med ansettelse av ismaker og markedsansvarlig i deltidsstillinger. Det var for 2017 
budsjettert med en økning i inntektene fra firmagrupper som klubben ikke har greid å innfri. I tillegg 
har økningen av lag som representerer Lillehammer Curlingklubb ført til økte kostnader i forbindelse 
med dekning til påmelding og støtte til turneringer. Inntekter og kostnader er blitt periodisert i 
forhold til sesong. Da dette ikke har vært praksis fra tidligere år, utgjør dette også noe på resultatet 
og forklarer noe av underskuddet. Dette regnskapsprinsippet vil bli fulgt i årene fremover. 
Likviditeten i klubben er tilfredsstillende og klubben har en egenkapital på kr 666 515, noe som 
utgjør ca 49,86% av klubbens eiendeler. 

For detaljert regnskap, se vedlegg. 


