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Kjære medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere! 
 
 
Her kommer en julehilsen og en liten oppsummering av annerledesåret 2020 for klubben.  
 
Vi kan trygt si at 2020 blir et år vi kommer til å huske. Pandemien som slo til og satte en stopper for 
all aktivitet den 12.mars bidro til både sportslige og driftsmessige utfordringer for klubben. Vi kan 
allikevel klappe oss på skulderen, vel vitende om at vi har klart oss godt gjennom året, mye takket 
være solide støttespillere, tålmodige og «profesjonelle» utøvere og suveren innsats av ildsjelene i 
klubben. 
 
På tross av perioder med vanskelige arbeidsforhold går annerledesåret 2020 inn i historiebøkene som 
et av klubbens beste. Sportslig sett et «gull-år», men også på arrangementssiden har klubben 
markert seg. 
 
Allerede den første helgen i januar tar våre juniorjenter på Lag Ramsfjell gull under Junior NM på 
Oppdal. Dette var smått imponerende lagets sjuende NM-gull på rad! 
Helgen etter viser våre Yngre Juniorer at det gror godt i klubben, når også de tar turen over Dovrefjell 
og kommer hjem med en sterk 2.plass fra årets første turnering på den nasjonale Yngre Junior 
Touren. Laget lyder det klingene navnet, Team Nasjos. 
Samtidig pågår det et ikke ubetydelig arrangement i Sveits, nærmere bestemt i byen hvor den 
Internasjonale Olympiske Komite har sitt hovedkvarter, Lausanne. 
Blant 1872 utøvere fordelt på 79 nasjoner deltar våre egne, Grunde Buraas og Lukas Høstmælingen 
under en knallsterk curlingturnering. 16.januar spiller Norge og Japan en ulidelig spennende finale. 
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Kampen går til siste stein i siste omgang. Buraas er «iskald» og sikrer Norge og Lillehammer gull i 
Ungdoms OL!  

 
En guttedrøm ble oppfylt og en stolt klubb møtte opp i en smekkfull kommunestyresal når Ordfører 
inviterte til feiring ved hjemkomst. 
I kulissene blir det jobbet for å få EM 2020 til Lillehammer. I januar kom signalene om at dette kunne 
være mulig. 
Med andre ord en begivenhetsrik start på annerledesåret.  
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Februar starter med at allerede nevnte Team Nasjos tar seieren under sesongens siste turnering på 
den Yngre Junior Touren. Turneringen avholdes i den flotte curlinghallen på Stange og seieren sørger 
for at laget vinner den nasjonale touren sammenlagt! 
Under Norgescupen for senior i Oppdal helgen 6.-8.februar deltar Lillehammer Curling Klubb med en 
stor tropp. Klubbens farger var godt synlige under sluttspillet. Vi manglet finaleseieren, men 2.,3.,4. 
og 5.plass lar seg høre i møte med de beste lagene i Norge! 
Jentene på Lag Ramsfjell er også denne måneden i Sibir, Russland for å forsvare nasjonens ære under 
verdensmesterskapet for Junior. Det ender denne gangen med en 8.plass i Industribyen, Krasnojarsk. 
Jentene har representert Norge i tre Junior VM med 4.plass som beste plassering. Det lar seg høre! 
Siste helgen i februar blir Martine V. Rønning og Mathias Brænden historiske da de vinner tidenes 
første norgesmesterskap i Mixed Double for Juniorer. Klubben kunne innkassere nok et NM-gull!  

 
Vi skulle rekke flere medaljer og gull før sesongen tok en brå slutt. 
Helgen 6.-8.mars ble Norgesmesterskapet for senior Damer og Herrer avholdt på Snarøya. Det hører 
nok til sjeldenhetene at man i junioralder, uansett idrett, opplever å vinne sin tredje Kongepokal. 
Dette klarte jentene på Lag Ramsfjell da de mot eldre og godt meriterte spillere kunne innkassere sitt 
tredje senior-gull på rad.  
På herresiden ble våre 16-17åringer på Team Mosetertoppen Skiline også historiske. Laget tok 
bronsemedaljene og ble tidenes yngste lag til å oppnå pallplass i et NM for senior Herrer! 
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Lillehammer Curling Arena er også nå striglet og pyntet klar for å ta imot Norges beste curlingspillere 
til NM-veka på Lillehammer siste helgen i mars. Arrangementet ble naturligvis avlyst da sesongen ble 
avsluttet 12.mars. 
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Det skjer også mye spennende i tiden frem mot sommeren. 
Lillehammer blir etter utrettelig arbeid tildelt EM 2020. Dette er det største arrangementet innen 
curling, hvor ca 35 nasjoner konkurrerer i en A og B gruppe. EM skulle etter planen vært arrangert 
over åtte dager siste uken i november. A-gruppen skulle avholdes i Håkons Hall. B-gruppen skulle 
spille sin turnering i Ungdomshallen. En nedtur, men av forståelige grunner ble arrangementet 
etterhvert avlyst. 

 
En varm sommerdag i juni avholder Norges Toppidretts Gymnas sin avslutning for avgangselevene på 
parketten i et pyntet Håkons Hall. Mille Haslev Nordbye blir tildelt prisen «årets lagutøver». På de tre 
årene hvor curlinglinjen har eksistert, har en curlingspiller stukket av med prisen i to av dem. NTG-
curling kan vise til strålende resultater, og har gjennom sin foreløpig korte levetid produsert gull og 
landslagsspillere i hopetall. 
 
1.august er isen på plass igjen i Lillehammer Curling Arena. Under strengt smittevern blir Askus 
Sommercurling arrangert. En uke med sommercamp for barn i alderen 10-13 år. Vi har 
rekorddeltakelse. 
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Uken etter har vi kick-off for Juniorer. Normalt har vi proppfull hall denne uken med nasjonal og 
internasjonal deltakelse. I år ble campen avholdt digitalt. 
Lillehammer Youth Curling Camp teller utrolige 178 deltakere fordelt på 17 nasjoner. Arrangementet 
får massiv oppmerksomhet over hele curlingverdenen og blir en stor suksess. Vi krysser fingrene for 
at vi neste gang kan invitere til fysisk deltakelse på Lillehammer. 
 
I september starter en ny nasjonal sesong opp igjen. Under årets første turnering av Norgescupen på 
Snarøya tar vårt nye damelag, Lag Rørvik, en sterk 3.plass i konkurranse med landets beste herrelag. 
Artig for klubben at Norges beste kvinnelige curlingspiller de siste årene med bronsemedalje fra OL i 
PyeongChang Kristin Skaslien sammen med rutinerte Marianne Rørvik med medaljer fra både EM og 
VM, nå har valgt å representere Lillehammer Curlingklubb sammen med våre unge lovende jenter 
Martine Vollan Rønning og Mille Haslev Nordbye. Spennende å se hva de kan få til internasjonalt når 
pandemien er over.   

 
Vi arrangerer NM Mixed Doubles for senior på hjemmebane i slutten av måneden. 
Martine og Mathias tar nok en medalje i OL-grenen da de sikrer seg bronsemedaljene i et knallsterkt 
startfelt. Marianne Rørvik tar sølvet med sammen med Torgeir Nergård og sikrer at halve pallen er 
representert Lillehammer. 
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Under Norgescup runde 2 i Oppdal første helgen i november tapetserer vi pallen. Lag Høstmælingen, 
Lag Rørvik og Lag Mosetertoppen Skiline sikrer trippel Lillehammer. En stor sportslig helg for 
klubben! 

 
Den første helgen i desember kunne vi innenfor strenge smittevernprotokoller arrangere vår 
tradisjonelle GD Cup. Denne gangen kun for yngre junior pga begrensninger i antall mennesker i 
hallen pga covid 19. Her deltok lag fra Oppdal, Trondheim, Stange og to lag fra arrangørklubben. Våre 
ferske yngre juniorer av året gjorde en strålende innsats og ble til slutt nummer fire og sju i deres 
andre turnering som yngre juniorer. Det skal bli spennende å følge denne gjengen i årene som 
kommer. Disse to lagene deltok også i NM for Yngre Junior i Trondheim i november og leverte 
imponerende innsats i sin første turnering som yngre juniorer.  
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Vi er også meget stolte av kids gruppa i klubben. LCK har etter god rekrutteringsjobb fra våre ildsjeler 
de siste årene bygget opp Norges klart største kids gruppe. En flott gjeng på nesten 20 barn under 12 
år som trener ukentlig med våre NTG elever som dyktige trenere. Vår Askus Sommercurling har 
bidratt mye til denne gode rekrutteringen. Dette lover godt for framtiden til klubben!  
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En av vinterens aller vakreste eventyr på Lillehammer, er utvilsomt Sparebank 1 Gudbrandsdalserien. 
Her møtes bedriftslag og vennelag til ukentlig mer eller mindre høytidelig dyst i tre divisjoner. Med 
gode smittevernsrutiner har vi kunnet gjennomføre seriespillet som normalt fram til jul. Vi håper det 
også lar seg gjøre med del to av spillet som skal avvikles på nyåret.  

 
 
I skrivende stund så er vi spente på hvordan smittesituasjonen vil påvirke våre arrangement etter jul. 
Vi måtte dessverre avlyse den tradisjonelle Nøhrs Minneturnering 3. juledag pga av det pågående 
utbruddet i disse dager. Etter jul er klubben tildelt arrangementsansvaret både for 
Regionsmesterskap, NorgesCup for senior og NM for Junior. Vi krysser fingrene for at disse 
arrangmentene kan gjenomføres som planlagt. Se oppdatert info rundt dette på våre hjemmesider: 
www.lillehammercurling.no    
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Til slutt har vi en stor julepresang til alle som er glade i curling og store arrangement!  
 
Det er med stor glede vi kan informere om at Norges Curlingforbund og Lillehammer Curlingklubb er 
tildelt EM i 2021! Etter avlysningen av årets arrangement, har vi jobbet hardt for å få arrangementet i 
2021. Vi er veldig glade for å få dette på plass og gleder oss stort til å ønske velkommen til det største 
curling arrangementet i Lillehammers historie i november 2021. Dette vil bli en stor fest som krever 
mange hender i arbeide så vi oppfordrer alle som har mulighet til å melde seg som frivillige til 
arrangementet. Dette blir moro! Les mer om arrangementet på  
https://www.ecc2020.no/ som oppdateres fram mot 2021 straks.   
Vi håper også dere våre gode samarbeidspartnere ser spennende muligheter rundt dette 
arrangementet. Tenk så artig det vil bli å kunne ønske velkommen til en stor idrettsfest igjen med 
forhåpentligvis publikum på tribunene og folkeliv i byen!  

 
Det vi nok uansett er aller mest stolte av i klubben vår er at vi nå har et tilbud til absolutt alle uansett 
alder og ambisjonsnivå. Vi kan tilby organisert trening fra kids, til yngre junior, junior, senior, 
paracurling, egen dametrening, bedriftsserie og seniorgruppe for de eldste. Curling i Lillehammer er 
rett og slett for alle!  
 
Det er også greit å minne om at curling også er en glimrende gruppeaktivitet for gjengen på jobben 
eller vennegjenger som vil gjøre noe artig sammen. Ta kontakt med oss så lager vi et artig opplegg for 
dere.  
 
Til slutt vil vi få rette en stor takk til våre meget gode samarbeidspartnere og alle ildsjelene i 
klubben. Uten bidragene fra våre sponsorer hadde det ikke vært mulig for oss å kunne tilby det 
brede aktivitetstilbudet vi har i dag for barn- og unge i Lillehammer. Og det til veldig fornuftige 
priser sammenlignet med mange andre idretter- og fritidsaktiviteter. Vi setter stor pris på deres 
bidrag og håper dere er fornøyde med det vi kan gi dere tilbake. Vi håper blant annet at 
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smittesituasjonen vil bedre seg utover vinteren slik at vi kan ønske dere velkommen til vår årlige 
sponsorturnering i mars. Vi oppfordrer våre medlemmer til å merke seg hvilke bedrifter som 
støtter klubben og benytte seg av deres tjenester så mye som mulig! Sammen blir vi sterke! 
Stor takk også til ildsjelene i klubben som legger ned utallige timers arbeide for klubben i sitt 
hjerte! Både de som er ansatte i klubben i ulike roller og alle frivillige. Deres innsats betyr alt for 
klubben.  
 
Med dette så ønsker vi alle curlingvenner en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!  
 
Hilsen 
Styret og Administrasjonen i Lillehammer Curlingklubb 
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