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Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter i løpet av året i tillegg til en del mailkorrespondanse og telefoner. 

Styrets hovedfokus dette året har vært å fortsette den positive økonomiske utviklingen i klubben, 

oppstart av curlingcamp for skoleelever i august, internasjonal juniorcamp i august, nye regler for 

innsending av refusjonsskjemaer og tildeling av støtte. (støtte utbetales etter søknad hvert halvår, for 

å ha bedre kontroll på økonomien). Det har også vært jobbet mye med å legge best mulig til rette for 

sportslig satsing og salg- og gjennomføring av gruppecurling som er en meget viktig del av klubbens 

inntekter.  

Det er opprettet en egen styringsgruppe for NTG satsingen og det er jobbet meget godt med 

innhenting av sponsorer. (stor takk til Jostein Buraas) 

Kai Ove rønning har tatt over som sportslig leder og har startet jobben med å lage klubbens 

sportslige plan. 

Det er også nedsatt en egen arbeidsgruppe under ledelse av Kjetil Nordbye som skal utarbeide 

forslag til strategiplan for klubben.  

 

Økonomi 

Økonomien i Lillehammer Curlingklubb har i 2018 vært preget av stram og fornuftig drift for å jobbe 

opp igjen underskuddet fra 2017. I tillegg har regnskapet i 2018 blitt ført avdelingsvis, fordelt på hhv 

klubbdrift, NTG, Lag Brænden, Lag Mosetertoppen og Lag Ramsfjell. Dette for å tydeliggjøre hvert 

lags økonomi. 

Generelt har inntektene gått ned i forhold til hovedinntektskilden som er firmagrupper. Resultatet av 

økte sponsorinntekter, kostnadsbesparelser samt mer bestemte regler rundt kostnadsdekning, endte 

2018 med et overskudd for klubbdriften på kr 123 000. NTG driftes uten noen form for tilskudd fra 

klubbdrift. 

Samlet egenkapital (for alle avdelinger) er kr 937 000 

 

Budsjettet for 2019 er satt opp med fokus på økt utgifter på trenersiden (lønn) og støtte til junior og 

kids lag, samt rekruttering.  
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Aktivitet 

Vi har i løpet av året arrangert ett særdeles vellykket NM Herrer for andre år på rad, 

Hedmark/Oppland mesterskapet, yngre junior og kids turnering (GD-cup) og julecupen. 

I tillegg har vi arrangert curlingcamp for skoleelever og en internasjonal curlingcamp i samarbeide 

med Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre, Nordic Junior Curling Tour og Norges Curlingforbund 

med stor suksess i august. 

 

Juniorene har hatt faste treninger på mandager og onsdager, 

Det har vært litt utfordringer med trener til disse,men Stein Erik og Thomas Løvold har bidratt 

innimellom. 

Yngre junior gruppa har hatt faste treninger på mandag og torsdag under veiledning fra hovedsakelig  

Erik og Johan, i tillegg har Jostein hatt litt basistrening med disse. 

Kidsgruppa har hatt treninger på mandager og Eirik Haagensen tok over denne gruppa fra høsten og 

har gjort en kjempejobb med rekruttering til denne. 

I tillegg har det vært egentrening på søndager for de som har ønsket dette i yngre junior/junior 

gruppa. 
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Rapporter fra våre lag/grupper: 

Lillehammer CK Lag Ramsfjell 2018 

 

Laget besto sesongen 2017/2018 av Victoria Hewitt Johansen, Mille Haslev Nordbye, Martine Vollan 

Rønning og Maia Hamre Ramsfjell. Kvalifiserte seg som det norske juniorlandslaget gjennom 

resultater i 2017 og representerte Norge i World Junior B Curling Championchips i Lohja, Finland fra 

3.-11.januar. Eirin Mesloe(Oppdal) ble tatt ut som reserve. Coach: Sander Rølvåg. 

Med 8 seiere(Australia, Romania, England, Tsjekkia, Ungarn, Italia, Latvia og New Zealand) og 1 

tap(Tyrkia), kvalifiserte Norge seg for Verdensmesterskapet i Aberdeen, Skottland.  

Rett etter hjemkomst fra Finland vant laget NM Junior på Stange. Gikk ubeseiret gjennom 

turneringen hvor Lag Mesloe(Oppdal) ble slått 8-2 i finalen. Med seier i NM kvalifiserte laget seg også 

til å representere Norge under Verdensmesterskapet i Aberdeen.  

Som ledd i oppkjøring mot VM deltok laget i en runde av Norges Cup Herrer i Halden(9.-11.februar). 

Spilte oss frem til finalen hvor det ble tap mot Lag Toyota Bilia(Oppdal). 

Verdensmesterskapet Junior gikk i perioden 3.-10.mars. Vi var det samme laget som deltok i B-VM i 

Finland. Coach: Kai Ove Rønning.  

Vi var godt fornøyde med å sikre oss en 4.plass i vårt første Junior VM! Med følgende resultater.  

Norge-Skottland 7-6 

Norge-Korea 6-8 

Norge-Sverige 5-8 

Norge-Tyrkia 10-5 

Norge-Kina 3-5 

Norge-USA 7-3 

Norge-Russland 8-7 

Norge-Canada 6-8 

Norge-Sveits 7-6 
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Norge-Sverige 3-9(semifinale) 

Norge-Kina 5-10(bronsefinale) 

 

Vi vant NM Gull og Kongepokal under Norgesmesterskapet for Damer! 

Mesterskapet ble spilt i Jar Isforum, helgen 13.-15.januar. I finalen ble det seier 7-2 over Lag 

Skaslien(Oppdal). 

For å vie mer tid til studier og utdanning valgte Victoria å slutte på laget etter 2017-2018 sesongen. 

En stor takk til Victoria for å bidra til lagets utvikling og gode resultater gjennom denne sesongen! 

Ny på laget for sesongen 2018-2019 kom Astri Forbregd. Laget startet sesongen med å delta under 

Norgescup 1 Herrer i Stavanger. Nok en gang ble Lag Toyota Bilia for sterke(semifinale). Vi tapte også 

bronsefinalen mot Lag Oppdalsbanken, men fikk alt i alt en fin start på ny sesong, og god trening for 

det nykomponerte laget. 

Etter flere jevne kamper vant vi til slutt European Junior Curling Tour i Oslo, helgen 19.-21.oktober. 

Etter å ha vært i sluttspill ved flere anledninger tidligere fikk vi endelig vår første seier på den 

Europeiske Touren! Lag Bryce(Skottland) ble slått 8-2 i finalen.  

Bare 14 dager senere(2-4.november) fulgte vi opp med 2.plass under EJCT-Braehead(Skottland). Det 

ble tap mot Lag Davie(Skottland) i finalen.  

9.-11.november spilte vi Norgescup Herrer på Snarøya. Her røk vi ut i gruppespillet.  

Vi avsluttet 2018 med kanskje vår største utfordring da vi fikk plass i Perth Ladies 

International(Skottland), 6.-9.desember. En turnering på World Curling Tour for senior. Vi spilte oss 

helt frem til semifinale etter blant annet å ha beseiret bronsevinnerne fra EM Damer, Lag Daniela 

Jentsch(Tyskland) og russiske Ekaterina Galkina på veien. En 3.plass var vi meget godt fornøyde med!  
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Resultater og sluttspill 2018 

Turnering Plass 

World Junior B CC 3 
NM Junior 1 

NC Herrer Halden 2 
World Junior CC 4 

NM Damer 1 
NC Herrer Stavanger 4 

EJCT Oslo 1 

EJCT Braehead 2 
WCT Perth Ladies Int. 3 

  

 

En stor takk til Lillehammer Curling Klubb for året 2018! Til nå det beste 

sportslige året for oss! 

En ekstra stor takk også til våre støttespillere og samarbeidspartnere: 

Askus 

Ramsfjell Arkitekter, Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie 

Ikomm, Kontorleverandøren Lillehammer 

Lag Ramsfjell, Lillehammer CK 
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Team Brænden 2018 
 

Team Brænden har tatt store steg i 2018. Etter mye opp og nedturer i 2017 har laget aldri 

sett bedre ut. Den faste stammen med Mathias Brænden, Ådne Birketveit og Niclas 

Nordhagen har holdt sammen i 5 år, med litt bytting av 4. Mann. I 2018 startet vi med 

Grunde Buraas, og avsluttet med Elias Høstmælingen. 

 

Med dette året unnagjort må vi se oss fornøyde med 2. Plass i NJCT Åland, 2. Plass i Bill Ross 

Trophy, 2. Plass i NJCT Touren, 3. Plass i Junior NM, 3. Plass i Curlstad International, 2. Plass i 

EJCT Oslo, 3. Plass i EJCT Braehead, 2. Plass i Norgescup 2 Oslo og 2. Plass i 

Regionmesterskapet. Aldri har vi holdt et mer stabilt nivå, og vi ser fremover til å nå nye 

høyder. Vi kjemper om en etterlengtet 1. Plass!  

 

Vi kjemper videre, satser høyere og takker Lillehammer Curlingklubb for god støtte. 
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Yngre Junior og Junior:  

 

2018 - Fra Tiny Paws til Mosetertoppen Skiline 

Fjorårets sesong spilte Grunde, Lukas, Tinius, Sander og Magnus yngre junior i tillegg til  enkelte 

junior turneringer. I Norge tapte de kun en kamp i yngrejunior-klassen i løpet av året. Utenlands 

spilte de finaler i samtlige turneringer.   

Vi kan slå fast at gutta var utilnærmelige i sin årsklasse i Skandinavia.  

I turneringen på Stange splittet vi opp laget og fordelte spillerne på to lag for å få en jevnere 

turnering. Her møttes alikevel de to lillehammerlagen i finalen.  

Tiny Paws vant Yngre junior NM på hjemmebane etter å ha feid igjenom med storseiersmargin i 

samtlige kamper.  

Tiny Paws kvalet også inn til NM på hjemmebane i Lillehammer. Her møtte de Ulsrud i 

gruppekampene innledende de ledet etter halvspilt, men tapte knepent. Etter nok et tap og en seier 

ble det 3 plass i gruppa, noe som innebar at kvartfinalen røk.  

 

Høstsesongen 2018 

Gutta fikk sponsor og skiftet navn til Mosetertoppen skiline.  

 

KARLSTAD – junior - Startet sesongen med junior-klasse-turnering i Karlstad- Gutta spilte jevnt med 

de beste Svenske juniorlagene, men måtte til slutt ta til takke med tap i bronsefinalen.  

SUMPAN Open yngre junior - Vi spilte yngre juniorturneringen i Sundbyberg Stockholm hvor det ble 

seier.  

Ejct Oslo – var et tøft møte med europa-eliten. 4 strake tap. Grei læring, her skal vi hevde oss neste 

år.  

NJCT – trondheim. Feide igjenno turneringen med strake seire, men tapte på siste stein mot Wolan i 

finalen.  
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NJCT – København litt rusten start før vi kom oss til kvarten hvor vi gjorde et strålende comeback og 

stjal 3 i siste for seier. Spilte mot et av de sterkeste skotske juniorlagene i semifinalen tapte knepent 

9-8. I bronsefinalen ble det seier mot «erkefienden» Landelius. Ny god plassering som gjør at vi leder 

NJCT foran de siste to turneringene.  

NC Lillehammer – yngre junior – splittet opp laget og hadde to gode lag som tok dobbeltseier på 

hjemmebane.  

 

 

Junior NM – med  

Lukas og Tinius ble med Eskil og Elias og spilte junior NM på Stange i 2018. Gutta storspilte og slo 

klubbkameratene Brænden i semifinalen og trønderne Wolan i finalen.  

Samme laget fikk også en sterk 2. plass i NJCT turneringen i København.  
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Kidsgruppa: 

Kids-gruppa startet sesongen med to utøvere. En aktiv rekrutteringskampanje og en svært vellykket 
rekrutteringsdag, gjorde at Kids-gruppa stabilt har hatt 10-14 barn på treningene. På turneringen på 
hjemmebane stilte Kids-gruppa tre lag, og i turneringene i Oppdal og på Stange to lag. Signalene er 
positive knyttet til at de fleste blir med også neste år, og det er også et økende engasjement blant 
foreldrene for å bidra. 
 
Gruppa har rimelig jevn fordeling mellom gutter og jenter, og aldersmessig fordeler barna seg fra 
3.klasse til 6. klasse, I 2018/2019-sesongen har det vært viktig å holde Kids-gruppa samlet, både på 
treninger og i turneringer. Fram mot neste sesong vil vi fortsatt beholde én gruppe, men vi vil gi de 5-
6 utøverne som er sisteårs Kids noen ekstra utfordringer ved at de stiller lag i Lillehammerserien. I 
tillegg har de tilbud om å være med yngre junior å trene en kveld hver uke. 
 
Det vil videre jobbes for at flest mulig deltar på sommercurling, og det vil jobbes aktivt med 
rekrutteringen inn mot neste sesong. 
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Lag BURØISUND: 

 

Høsten 2018 ble det ny sammensetning på et av lagene i klassen yngre junior. Laget bestod denne 

høsten av Olav Flækøi, Njål Konssund og Heine Morten Buraas. Gutta startet sesongen med å spille 

Jenny’s Memorial i Karlstad. Siste helga i november reiste de til Trondheim og spilte første runde i 

Yngre junior touren. I andre runde lånte gutta Grunde Morten Buraas fra Mosetertoppen Skiline og 

sammen sikret de seg seier på hjemmebane. Etter nyttår ble laget utvidet til fire faste spillere når 

Magnus Røros kom inn. Han debuterte i turneringa på Oppdal. Turneringa på Hedemarken ble neste 

utfordring for laget før NM i Halden. Burøisund har også spilt tredjedivisjon i bedriftsserien og endte 

høstsesongen helt i toppen av tabellen. Gutta har hele høstsesongen vist stor treningsvilje. Det er 

veldig godt humør og god stemning i  laget både på og utenfor banene. 

 

Team Høstmælingen 

Team Høstmælingen spilte vårsesongen 2018 med Elias, Eskil, Kenth stian, Rune Leistad og Johan på 

laget. Laget hadde et godt NM – de var de eneste som slo vinneren Skifer Minera. Etter jevne kamper 

mot ulsrud i semi og Ramsfjell i bronsefinale ble det til slutt en litt sur 4. plass.  

Laget fikk 4 plass i Norgescup og kvalet inn til norgescupfinalen hvor det ble 6. plass.  
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Høstsesongen ble preget av at to spillere forsvant og (Elias til team Brænden og Rune til studier i 

Australia) Spilte en norgescup i høstsesongen som endte med 9. plass. ) 

Samt regionsmesterskapet hvor det ble 3. plass og kvalifisering til NM. 

 

 

 

Oppsummering og erfaringer fra Askus Sommercurling 2018 

Vi hadde 9 deltakere i år. Det kunne vært flere, men konkluderer med at det var en passe 

stor gruppe å starte med. Det var tre NTG elever som hadde ansvar for planlegging og 

gjennomføring av all aktivitet på og utenfor is. De var stort sett to og to, men også bare en 

på noen økter. På isen hadde de tatt utgangspunkt i opplæringen utarbeidet av Norges 

curlingforbund. Vi hadde fokus på varierte aktiviteter og progresjon i løpet av uka. Se vedlagt 

program. 

I tillegg ønsket vi et program som skulle 

sikre varierte dager også utenfor isen. 

Deltakerne var så lærevillige og 

interessert i curling at vi justerte litt på 

programmet for å imøtekomme deres 

ønsker om mer tid på isen. Vi hadde lagt 

inn en tur til Jorekstad (svømmehallen), 

dette var strengt tatt ikke nødvendig. Et 

samarbeid med Tyrili klatring kunne også 

vært et alternativ dersom man vil holde 

på ei «annerledes økt».  

I tillegg til NTG elevene hadde vi en husmor/husfar pr dag. Dette for å sørge for frukt- og 

lunsjpausene. I tillegg er det en ekstra forsterkning dersom det skjer noe med en av 

deltakerne. Etter min mening en trygghet både for instruktører og foreldrene som vurderer å 

melde på sitt barn. 

Vi fikk inn tilbudet i kommunenes sommerferiebrosjyre. Et viktig rekrutteringsverktøy for 

denne type arrangement. I tillegg fikk vi en forhåndsomtale i GD og benyttet facebook som 

en kanal for å invitere.  GD var også på besøk i løpet av uka og skrev om sommercurlingen. 

Vi deler gjerne våre erfaringer med andre klubber som har lyst til å gjøre noe tilsvarende. 

Solveig Morten Buraas (Prosjektleder) 
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Klubben er nå godt inne i sitt andre skoleår med det sportslige ansvaret for curlinglinjen på NTG 

Lillehammer.  

Etter at Kai Ove Rønning hadde ansvaret som Sportssjef det første skoleåret, har Thomas Løvold tatt 

over ansvaret fra skolestart høsten 2018. Linja har nå fem elever totalt. Fra skolestart høsten 2019 er 

det realistisk at en vil ha åtte til ni elever på linja. Etter å ha hatt fire elever det første skoleåret 

opplever vi en god utvikling i antall elever og det vil være realistisk å kunne nå målet om 10 elever fra 

skolestart i 2020.  

Linjas andre år  har bygd videre på det gode arbeidet til Kai Ove Rønning fra oppstartsåret. Fokuset er 

å legge til rette for at utøverne skal få verktøy til å bli selvstendige i treningsarbeidet. Det blir 

selvfølgelig viktig å fremme sportslig utvikling, men måling av denne bør ikke i stor grad knyttes til 

resultater i konkurranser, men heller evnen til jobbe gradvis og langsiktig. Det vil neste år 

inkorporeres ledelse som tema, slik at utøverne skal bli bevisst viktigheten av å være gode 

rollemodeller og lagspillere. Samlinger neste år vil bli planlagt utfra utøvernes terminlister, slik at vi 

får en fornuftig reisebelastning.  

Fra skolestart høst 2018 har vi også kunnet tilby et samtreningsopplegg for curlinguttøvere som får 

status som toppidrettsstudenter på Høgskolen i Innlandet. En uttøver har så langt valgt å benytte seg 

av dette tilbudet. Dette tilbudet gjør at en kan se for seg et 5-8 årig utdanningsløp på Lillehammer 

hvor toppsatsing på curling kan kombineres med et tilrettelagt utdanningsløp. Et unikt tilbud 

innenfor curlingsporten som bør være attraktivt for utøvere fra hele landet. Her vil de fleste 

utdanningsløp som HIN kan tilby være mulige å få til for utøverne/studentene.  

Vi retter stor takk til Norges Idrettsforbund og Norges Curlingforbund for økonomisk støtte som har 

gjort det mulig å få på plass NTG Curling og ser positivt på videre utvikling av tilbudet. Noe vil tror vil 

være helt avgjørende for at nivået på Norsk eliteutøvere skal kunne utvikle seg som ønsket i årene 

som kommer.  
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Lillehammerserien 2018: 

3 divisjoner med harde bataljer, masse engasjement og idrettsglede. 

Mathias har holdt styr på isforhold og kampoppsett og sørget for god gjennomføring av serien i 

samarbeid med Thomas myrhaug. 

Avsluttet sesongen 2017/2018 med 22 lag i 3 divisjoner. 

Vinnere ble: 

1.divisjon- curlingkongene 

2.divisjon- Bra bemanning 

3.divisjon- DNB Lillehammer 

Sesongen 2018/2019 startet opp i oktober med 25lag. 

Mange av de «gamle» lagene er fortsatt med og noen nye har kommet til. 

Det spilles kamper mandag, tirsdag og onsdag, og vi merker at nivået begynner å bli ganske høyt i alle 

divisjoner og spesielt 1.divisjon med flere lag som hevder seg i norgestoppen. 

Dette kan på sikt bli en fin utviklingsarena for våre yngste spillere, da de kan få kjenne litt på nivået 

som etter hvert vil møte de ute på turneringer. 

 

Klubbens samarbeidspartnere I 2018: 

Sommeren 2018 ble det bygd opp et sponsorkonsept for klubben. Dette ser nå i hovedsak ut som 

følger:  
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Etter reforhandling av eksisterende avtaler samt innsalg mot flere nye, består nå klubbens 

sponsorpool av følgende bedrifter med Mosetertoppen Skiline og Askus Regnskap og Rådgivning som 

våre hovedpartnere:  
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Vi retter en stor takk til alle våre partnere for støtten i året som er gått og gleder oss til videre 

samarbeide sammen med dere.  
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