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Klubbens nye spennende seniorlag for sesongen 2020 - 2021: Lag Rørvik! 
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Styrets arbeid i 2020  

 
Styrets sammensetning i 2020 har vært: 

Leder: Jostein Buraas  

Nestleder: Kenth-Stian Johansen 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 

Kjetil Nordbye (Arrangementsansvarlig)  

Erik Brænden 

Eva Vollan 

Johan Høstmælingen 

Ådne Birketveit  

Michael Bråthen (varamedlem) 

Valgkomité: Bettina Haslev Nordbye og Harald Lillebø  

Revisor: BDO Lillehammer  

Kontrollkomité; Knut Arne Riise Moen og Gunn Asveig Brænden  

Kasserer: Bettina Haslev Nordbye 
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Klubbens ansatte i 2020 har vært: 

Klubbkoordinator, Icemaker og trener NTG:  Kai Ove Rønning 

Sportssjef og trener NTG Curling:   Thomas Løvold  

Vikar trener NTG og Klubb:    Sander Rølvåg  

Trener Yngre Junior:     Martine Vollan Rønning 

Basistrener:      Mille Haslev Nordbye 

 

Antall medlemmer i klubben per 01.03.2021: 207 

Tilsvarende tall i 2020 var 171 så klubben har hatt en fin økning i antall medlemmer det siste året.  

 

Styrets arbeid i 2020  

Styret har hatt i snitt ett styremøte i måneden i perioden siden sist Årsmøte. Styrets arbeide i året 

som har gått har naturlig nok blitt veldig preget av pandemien som satte en stopper for aktiviteten 

vår fra midten av mars 2020. Dette gjorde at sesongen 2020 - 2021 måtte avbrytes ca en måned 

tidligere enn planlagt.  

Hovedfokus for styret i året som har gått har vært å legge til rette for et best mulig sportslig tilbud til 

de unge utøverne i klubben. Det har også vært et viktig mål for styret å kunne opprettholde et 

komplett sportslig tilbud for curlingspillere i alle aldre og på alle nivåer i løpet av året så godt som det 

har latt seg gjøre gjennom pandemien. Vi har i perioder måtte stenge ned aktiviteten i sin helhet på 

grunn av pålegg fra myndighetene. Dette har i størst grad rammet de aktive over 19 år som har 

mistet mulighetene til å trene i lange perioder av året. Også i skrivende stund. For klubbens spillere 

under 19 år har man i stor grad kunne opprettholde treningen gjennom året. Når det gjelder 

turneringer så har det aller meste vært avlyst. Vi fikk arrangert NM i Mixed Double i september 2020 

på hjemmebane. Det ble et høydepunkt i et tøft år for idretten vår.  

Klubbens viktige inntektskilde gjennom arrangement for grupper har nå nesten i sin helhet måtte 

vært stengt gjennom snart ett år.  

Derfor har mye av styrets fokus vært på å sikre klubbens økonomi best mulig gjennom et spesielt år. 

Takket være statens kompensasjonsordninger har vi fått kompensert for tapte inntekter. I tillegg har 

klubben spart en del kostnader på grunn av mindre reiseaktivitet for lagene våre gjennom 

pandemien. Avlysningen av EM i november 2020 pga pandemien og kompenserte dugnadsinntekter 

for dette arrangementet, ga et godt bidrag for å sikre et godt resultat økonomisk for klubben i 2020. 

Vil også få rette en stor takk til våre gode samarbeidspartnere/sponsorer som har støttet oss trofast 

gjennom dette tøffe året. Deres bidrag økonomisk har nå blitt den største inntektskilden til klubben 
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og dette gjør det mulig å tilby etter vår mening landets beste tilbud til de som ønsker å satse på 

curling.  

Klubben leverer derfor for tredje året på rad et betydelig overskudd som bidrar til å styrke klubbens 

egenkapital som nå er på ca 1,7 MNOK. Dette gir oss god økonomisk ryggrad og trygghet for videre 

satsing. Mer om økonomien til klubben senere i beretningen.  

 

Årets både største nedtur og etter hvert opptur må kunne sies å ha vært knyttet til EM i curling. Som 

tidligere nevnt måtte mesterskapet som skulle vært arrangert i november 2020 avlyses. En stor 

nedtur da dette utvilsomt ville vært det største løftet og høydepunktet i klubbens lange historie. Et 

EM i curling er det største curlingarrangementet vi kan har realistiske ambisjoner om å få til Norge og 

Lillehammer og en fantastisk mulighet til å markedsføre sporten vår på. Det var derfor meget god 

stemning i klubben da World Curling Federation kunngjorde at Norges Curlingforbund og 

Lillehammer Curlingklubb var tildelt arrangementet i november 2021. Her har vi satt ned en 

organisasjonskomité som under god ledelse av Eirik Haagensen er godt i gang med forberedelsene til 

arrangementet. Eventet avvikles i sin helhet gjennom klubbens nystartede selskap Lillehammer 

Curlingarrangementer AS når det gjelder økonomi. Dette for å sikre ryddighet for arrangementet opp 

mot klubbens ordinære drift. EM har et budsjett på ca tre millioner kroner og i overkant av to 

millioner av dette er sikret gjennom tilskudd fra Kulturdepartementet, Innlandet Fylkeskommune og 

Lillehammer Kommune.  

Her kommer årets store utfordring til alle medlemmer i klubben! Vi skal lage tidenes Curling EM! Skal 

vi klare dette er vi helt avhengig av at dere stiller opp! Ber derfor dere allerede nå om å melde dere 

som frivillige og sette av tiden fra 20. – 27. november. Da trenger vi alle hender i arbeide for å lykkes 

med å skape en ny historisk idrettsfest på Lillehammer.  

Det er også gledelig å registrere at curlinglinjen på NTG Lillehammer som driftes sportslig av klubben 

fortsetter sin positive utvikling. I inneværende skoleår er det sju elever totalt på linjen. Fra skolestart 

til høsten igjen vil antallet være det samme da to gutter fra Hedmarken har søkt og fått plass på linja 

mens to elever er ferdige med sine tre år på linja.  De sportslige resultatene til elevene er meget gode 

så her arbeides det veldig godt. Stor honnør til trenerne våre gjennom det siste året Thomas Løvold, 
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Kai Ove Rønning og Sander Rølvåg og prosjektleder Kjetil Nordbye for meget god jobb i året som har 

gått. Jobben som legges ned her er meget viktig for utviklingen av norsk curling på toppnivå i årene 

som kommer. For framtiden til denne linja vil rekrutteringsarbeidet for å sikre et stort nok antall 

elever hvert år bli meget viktig og dette prioriteres høyt framover.  

 

Morsomt med LCK gutter profilert på vår Generalsponsor Sparebank 1 Gudbrandsdal sin bil  

Vi har også opplevd et krevende år i klubben på grunn av sykdom hos vår klubbkoordinator, icemaker 

og trener Kai Ove Rønning. Kai Ove har vært sykmeldt fra sommeren 2020 og ut året. Heldigvis så er 

han på bedringens veg og vi gleder oss stor til å ha deg tilbake Kai Ove. I denne perioden har det 

naturlig nok blitt mere arbeide på sentrale tillitsvalgte og andre ildsjeler i klubben som har stilt opp. 

Tusen takk til dere alle for fantastisk innsats. Ingen nevnt ingen glemt her.  

Vil også benytte sjansen til å gi stor honnør til alle klubbens ansatte i året som har gått i ulike roller 

og stillingsstørrelser. Dere står på og jobber for klubben med hjertet utenpå drakta. Det betyr alt for 

oss!   

Når det gjelder de sportslige resultatene i året som har gått så vil styret gi stor honnør og takk til 

Sportslig leder Kai Ove Rønning og klubbens driftige og dyktige trenere og ildsjeler i alle ledd. I de 

turneringene som har latt seg gjennomføre har våre lag bitt veldig godt fra seg. Det har også blitt 

levert en meget solid treningsinnsats blant de yngre lagene. Det er jeg sikker på vil gi resultater når 

turneringsaktiviteten normaliserer seg igjen.   

Det gror fortsatt veldig godt i klubben og vi har landets desidert største kids og yngre junior gruppe 

med stor aktivitet.  

Juniorgruppa i klubben biter fortsatt godt fra seg og vi gleder oss til at disse spillerne skal få 

muligheten til å konkurrere internasjonalt igjen.  
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På seniornivå gjør klubben det også meget godt nasjonalt. Her har vi en fin kombinasjon av junior 

spillere, unge seniorer med fin støtte av noen rutinerte ringrever. I eliteturneringer og Norgescup 

som har latt seg gjennomføre gjennom pandemien har våre lag hevdet seg helt i toppen.  

Vi fortsatte også suksessen med Askus Sommercurling for de yngste sommeren 2020 med curling på 

sommeris i skoleferien for de yngste. Et viktig tiltak for rekrutteringen til klubben som vi viderefører i 

2021. I år hadde vi til og med tilreisende barn fra Haugesund som deltok på sommercurlingen. Takk 

til Norges Curlingforbund som støtter dette tiltaket økonomisk.  

Bedriftsserien vår har måttet lide tungt gjennom pandemien. Håper dere holder ut og at vi snart kan 

slippe dere til på isen igjen alle sammen. Tusen takk for ditt bidrag med å systematisere seriespillet 

for oss på en glimrende måte Thomas Myrhaug.  

Det må også understrekes hvor mye våre gode samarbeidspartnere på sponsorsiden betyr for 

aktiviteten i klubben. Deres betydelige bidrag til klubbens økonomi gjør det mulig for oss å tilby et 

meget godt tilbud til curlingspillere i alle aldre. Spesielt takk for at dere har fortsatt deres støtte til 

oss gjennom et vanskelig år for oss alle. Jeg oppfordrer medlemmene våre til å bruke våre partnere 

så mye som mulig.  

Ønsker til slutt å rette en stor takk til hele styret for deres tid og arbeidsinnsats for klubben i vårt 

hjerte gjennom et utfordrende år. Det er en glede å få jobbe sammen med dere.  

 

Lillehammer 09.03.2021 

Jostein Buraas 

Styreleder  
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God stemning på Askus sommercurling  

 

Økonomi  

Regnskapet i Lillehammer Curlingklubb føres avdelingsvis under følgende avdelinger: 

1. Klubbdrift 

2. NTG 

3. Lag Mosetertoppen Skiline 

4. Lag Brænden 

5. Lag Rørvik 

6. Lag Burøysund 

7. Lag Høstmælingen 

Dette er en vesentlig informasjon til lesere av regnskapet til Lillehammer Curlingklubb. 

De ulike lags økonomi kommenteres ikke mer enn at avd. regnskapet består av de inntekter som 

hvert lag selv har skaffet seg (dugnader, sponsoravtaler, seierspremier og støtter). Kostnadene består 

av dokumenterte utlegg med kvitteringer fra turneringer som følges tett opp av ansvarlig på laget i 

forhold til budsjett. 

For NTG var skoleåret 19/20 det siste år med oppstartstilskudd fra NIF, og overskudd settes på fond 

for å sikre senere års drift av linjen. NTG har vært driftet uten noen form for tilskudd fra klubbdrift i 

2020. Det er svært avgjørende for NTG med fortsatt god rekruttering de kommende årene. 
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Klubbdriften i 2020 er sterkt preget av Covid 19. Det gode resultatet skyldes i hovedsak økning av 

sponsorinntekter, gode tilskuddsordninger og lavere kostnadsnivå. Overskuddet i 2020 på 

klubbdriften var kr 288.521,- mot, kr 45.864,- i budsjett. 

Samlet egenkapital for alle avd. er kr. 1.759.011 som utgjør en egenkapitalgrad på 78 %.  

Budsjettet for 2021 holder samme fokus som 2020 på streng kostnadskontroll og økte inntekter, hvor 

det i vesentlig grad er økt sportslige aktivitet som er målet. 

Bettina Haslev Nordbye 

Kasserer  

 

Dessverre mange avlyste arrangement denne sesongen.  

 Sportslig aktivitet  

  

Fornøyde yngre juniorer etter turnering i Trondheim i november og på hjemmebane i desember 2020  
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Selv i et år preget av pandemi må vi kunne si oss fornøyde med aktiviteten i 2020. I likhet med alle 

andre klubber og idrettslag har vi også måttet sette aktiviteten på vent i lengre perioder gjennom 

sesongen. Allikevel har vi opplevd stort oppmøte og iver i de periodene hvor vi kunne opprettholde 

tilnærmet normal treningsaktivitet, spesielt for barn og unge. Vi hadde mange i kidsgruppen som 

rykket opp til Yngre Junior for sesongen 2020/2021. Dette førte til at vi så oss nødt for å splitte 

treningsgruppen Yngre Junior/Junior i to når vi kom i gang med høstsesongen. Selv med stor økning i 

gruppen Yngre Junior har vi opprettholdt antall aktive i Kids-gruppen fra året før. Det betyr at vi 

hadde en god økning i antall medlemmer i denne aldergruppen i løpet av et unormalt og utfordrende 

år. Det er vi veldig glad for! 

Vi har i juniorgruppen mange utøvere som representerer Norge og landslag både på gutte- og 

jentesiden, definert som toppidrettsutøvere. Disse har kunnet trene relativt normalt i store deler av 

2020. De legger som vanlig ned en solid jobb for å kunne utvikle seg som curlingspillere. Selv om mye 

av konkurransesesongen ble sterkt redusert, gleder vi oss til å se resultatet av det arbeidet som er 

lagt ned når vi igjen skal konkurrere nasjonalt og internasjonalt.  

Både i seniorgruppen og blant para-curlerne har det vært stop i aktiviteten etter at pandemien brøt 

ut i mars. Vi vet at seniorene gleder seg veldig til å komme i gang igjen og at gruppen kommer til å 

vokse. Vi skal jobbe hardt for å få opp en god gruppe og et godt miljø for para-curling i 2021, noe vi 

allerede hadde kommet langt på vei med.  

Damegruppen hadde også en økning i antall deltakere i 2020, men også de har måttet vente med å 

starte opp igjen sine faste ukentlige treninger. Det gledelige resultatet av dametreningene er at vi i 

fjor stilte med 2 lag under Norgesmesterskapet for damer. 

Det er til slutt på sin plass å rette en stor takk til alle som bidrar med å legge til rette for at våre 

utøvere skal kunne utvikle seg best mulig. Takk til foreldrekontakter, trenere, lagledere og coacher 

som gjør en fantastisk jobb! Takk for samarbeidet i 2020! 

 

Kai Ove Rønning 

Sportslig Leder 
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Skal du bli god curlingspiller må basistrening til!  

Kids gruppe 

Hele året har vært preget av pandemien, og av den grunn ble de fleste kidsturneringene i 2020 

avlyst. Turneringen på Stange på starten av året ble derfor den eneste kidsa fikk vært med på i 2020. 

På Hedmarken stilte vi med hele 4 lag! Hele våren besto kidsgruppa av ca. 20 barn i alderen 8-12 år.  

Kidsa har trent på mandager. Det ble høsten 2020 rekruttert en god del nye kids, etter at mange av 

dem som tidligere hadde vært en del av gruppa nå flyttet over til yngre junior. På treningene var det 

før jul mellom 15-20 kids på treningene.  

 

Yngre junior gruppe  

Høsten 2020 ble det overgang fra kids til yngre junior-gruppa for hele ni utøvere. Året har vært 

preget av coronapandemien, og en del av turneringene som ordinært sett pleier å inngå i yngre 

junior-touren har derfor ikke blitt gjennomført. Det har imidlertid blitt lagt ned mange gode 

treningstimer. Gruppa har hatt to treninger i uka på 90 minutter, henholdsvis på mandager og 

torsdager. I tillegg har de hatt 45 minutter basistrening hver mandag. I november debuterte 13-

åringene i NM Yngre Junior i Trondheim, og imponerte med en 4. og en 6. plass. Vi stilte også med to 

lag på yngre junior-turneringen som ble avholdt på Lillehammer i midten av desember 2020. Gruppa 

har også stilt med ett lag i Lillehammerserien.  

Martine Vollan Rønning 

Hovedtrener kids- og yngre junior  
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Arrangement  

2020 ble sterkt preget av pandemien på arrangementssiden. Det store arrangementet i 2020 

skulle være EM på Lillehammer. Men pandemien satte en stopp for dette. Det positive er at 

vi har fått lov til å arrangere EM 2021. 

NM Mixed Doubles ble kansellert i mai, men vi fikk gjennomført arrangementet 25-27 sept 

med strengt smittevern. 

NM jr. ble kansellert i desember, men vi fikk i stedet gjennomført Lillehammer jr. open for 

lokale lag med strengt smittevern. 

11-13 fikk vi gjennomført den årlige GD-cup for yngre jr. Arrangementet ble arrangert av 

våre juniorer på en mesterlig måte. 

Kjetil Nordbye 

Arrangementsansvarlig LCK 
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NTG Curling  

2020 starter linjas fjerde skoleår. Det var 7 elever på linja ved skolestart. De sportslige 

resultatene er meget gode, og toppet seg med gull i U-OL 2020 for to av våre elever. I tillegg 

oppnådde flere av nåværende og tidligere elevene strålende resultater som:  

- Gull jr. NM MD 

- Gull m/kongepokal NM Damer 

- Bronse NM Herrer 

- Bronse NM MD 

 

Linja har nå etablert seg og fungerer etter hvert veldig bra. Vi fikk presentert NTG Curling på 

Curlingtinget 2020, og adressert viktigheten av rekruttering i alle klubber. 

Økonomisk hadde linja i 2020 et overskudd på 158.000, men dette må sees i sammenheng 

med det siste året med tilskuddet fra NIF. Fra 2021 er det et mål at linja går i balanse uten 

NIF tilskudd. I 2020 fikk også linja økt årlig tilskudd fra NCF, noe som må ansees som en 

anerkjennelse av den kvaliteten vi har på linja. For at linja skal gå i balanse, bør det over tid 

være minimum 8 elever hvert skoleår. Det er grunn til en viss bekymring for om vi når dette 

antallet, da rekrutteringen i norsk curling er altfor dårlig. Vi ser likevel at det jobbes godt i 

Innlandet, og at gode resultater fra linja vil føre til flere søkere.  

Linja har gjennom de fire første årene bygget opp et overskuddsfond, som gjør at vi 

unntaksvis kan tåle et lavere antall elever. Men det er en risiko for at vi må tilpasse tilbudet 

ved lavere søkerantall. 
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Linja har et meget godt samarbeid med trenerne Thomas og Kai Ove, som begge viser stort 

engasjement og fleksibilitet for at linja skal gi et så godt tilbud som mulig. Vi har også i 2020 

benyttet Sander Rølvåg som trenger pga. sykemelding, og vi vil takke Sander for innsatsen. 

Kjetil Nordbye 

Prosjektleder NTG – LCK 

 

En helt vanlig treningskveld i Lillehammer Curlingarena  

Senior Curling 2020 

Seniorene har blitt en flott sammensveiset gjeng som gjerne trener oftere enn de oppsatte dagene. 

Tanken for seniorene var å være med å spille seriespill fra våren 2020 men fristen for påmelding 

glapp dessverre fra oss. Men seniorene er svært takknemlige for at vi kastet oss rundt å lagde en plan 

B slik at flere serielag stilte opp for å spille treningskamper mot dem på den ledige banen. I tillegg til 

faste treninger på mandager fikk de altså mange treningskamper i vårsemesteret. Planen var at det 

skulle gjennomføres et innlandsmesterskap for senior vår 2020, men da kom som kjent denne 

pandemien. 

Erik Brænden startet opp nytt seniorkurs på høsten og fulgte seniorene på mandager frem til jul. 

Antallet som dukker opp varierer mellom 4-8 stk som utgjør en kjempehyggelig gjeng. Vi har 

selvfølgelig plass til flere.  
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I høstsesongen rakk vi fristen så gutta også fikk spille 3. divisjon seriespill. De både vinner og taper 

med godt humør, og er nok stolte av at de har vunnet flere kamper enn de kanskje hadde regnet 

med den første sesongen. 

Erik Brænden satser på å sette opp nytt kurs fra høsten 2021 igjen. Prisen på kurset er 

hovedmedlemskap i LCK. Hvis smittevernet tillater det så spanderer klubben kaffe på kursdagene, 

men biteti går på rundgang mellom deltakerne. LCK har kjøpt inn flere ekstra lange stikker som gjør 

at man ikke trenger å slide ned på isen for å spille curling. Dette gjør at curling kan spilles av alle 

uavhengig av fysisk form. Som en del av kurset skal vi også få til en fellessamling med Stange både i 

Lillehammer og på Stange. 

Det arrangeres også NM for senior hvert eneste år, så det skal vi også prøve å få med oss neste 

sesong. 

Tilbakemeldingene fra seniorene har vært at de føler seg veldig godt mottatt og virkelig trives i vår 

flotte curlinghall. De takker LCK for det flotte tilbudet de har fått. 

LCK har gått til innkjøp av en vandrepokal «Innlandsmesterskap» for senior. Dato for første 

mesterskap er ikke blitt satt enda men LCK og HCK ønsker en årlig tradisjon på dette, hvor 

mesterskapet alternerer annenvert år mellom LCK og HCK. (Dette må vi komme tilbake til når 

pandemien er over) 

 

Erik Brænden 

Koordinator Senior Curling  
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Rapporter fra våre lag/grupper: 

 
En bli dugnadsgjeng etter å ha ryddet hallen etter sesongslutt våren 2020.  

Team Ramsfjell 

 

Lag Ramsfjell sesongen 2019 - 2020  

Laget besto sesongen 2019/2020 av Astri Forbregd, Mille Haslev Nordbye, Martine Vollan Rønning og 

Maia Hamre Ramsfjell.  

Coach: Kai Ove Rønning. 
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Lagets høydepunkt i 2020 ble gull og kongepokal i NM Damer, før sesongen ble stoppet pga. 

pandemien.  

 

Etter sesongen bestemte spillerne seg for å avvikle laget. Dette skyldes bla. utdanning, bosted og 

forskjellige ønsker om satsning. Som en fin avslutning for et meget vellykket lag, fikk spillerne 

utbetalt en seiersbonus på 10.000 pr. spiller. En stor takk til Lillehammer Curling Klubb for 

samarbeidet! En ekstra stor takk også til våre støttespillere og samarbeidspartnere: 

 

- Askus 

- Ramsfjell Arkitekter 

- Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie 

- Ikomm 

Team Rørvik 
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Fra høsten 2020, ble det etablert et nytt damelag i Lillehammer Curlingklubb. Laget består av Martine 
Rønning, Mille Haslev Nordbye, Kristin Skaslien og Marianne Rørvik.  
 
Laget oppnådde følgende resultater: 
  
Norgescup 1: 3. plass 

Norgescup 2: 2. plass 

Laget har som mål å kvalifisere seg til OL 2022. 

En ekstra stor takk også til våre støttespillere og samarbeidspartnere: 

- Askus 

- Lillehammer Fjellstue og Hytteutleie 

- Ikomm 

 
Team Brænden 2020 

 

Det ble en skuffende og kort 2020 for Team Brænden sin aller siste sesong sammen. Det startet med 

en skuffende 4. plass i Junior NM 3-5. Januar som vi hadde som mål og vinne for at vi skulle til Junior 

VM som var vårt store mål for sesongen. Neste turnering ut var Norgescup 3 der vi spilte bra, men 

avsluttet dårlig i semifinale og bronsefinale og endte på 4. plass. Det som ble til vår siste turnering for 

sesongen, var NM herrer i Snarøya. Den endte også skuffende med en 7. plass. 
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Vi skulle etter dette til en stor herreturnering i Skottland for å høste god erfaring med å møte de 

beste i Europa. Dette ville ha vært en viktig turnering for oss, men den ble dessverre ikke noe av for 

vår del på grunn av Covid-19. Vi mistet også to andre turneringer som lag. Bill Ross Trophy i 

Stockholm og Norgescupfinalen.  

Det ble da en skuffende avslutning på sesongen, og en lang karriere med Team Brænden som valgte 

å splitte opp etter. Flere av spillerne var å se på andre lag sesongen etter.  

 

Team Mosetertoppen Skiline Curling  

 

Fornøyde gutter etter Norgescup på Oppdal i november 2020  
Laget består som tidligere av Grunde (NTG), Lukas (NTG), Magnus (NTG), Tinius (NTG) og Sander. 

Coach er Kai Ove Rønning. Laget fortsetter den gode utviklingen og nyter godt av trening på kveldstid 

i tillegg til all trening de får gjennom NTG. De spilte også sist sesong i Lillehammerserien som de også 

denne sesongen vant.   

Representasjon Internasjonalt i 2020 

Grunde og Lukas ble tatt ut til Ungdoms OL i Lausanne Sveits, hvor det etter hvert ble gullmedalje 

med det norske laget. 

Høydepunkter etter sist årsmøte 

En viktig milepæl for laget før pandemien stoppet sist sesong kom under Senior NM for herrer. Det 

tok gutta som det yngste laget noensinne en meget sterk bronsemedalje.  
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Hittil denne sesongen har de spilt det som har latt seg gjennomføre av nasjonale turneringer. Der er 

en tredjeplass i Norgescup på Oppdal verdt å nevne. I tillegg har de fått muligheten til å spille 

elitecup mot de beste seniorlagene i landet. Her har de hevdet seg meget godt. I Mjøsconticup der 

de representerte Norge mot Trøndelag leverte gutta meget godt spill. De slo blant annet et meget 

sterkt Ramsfjell seniorlag to ganger og bidro sterkt til at Norge tok seieren mot Trøndelag.  

I sist sesongs Nordic Junior Curling Tour ble det en andreplass sammenlagt til gutta da den siste 

turneringen dessverre måtte avlyses pga pandemen. Gutta bruker dette spesielle året til å legge ned 

mye hard trening og ser fram mot muligheten til å nå Junior VM for Norge neste sesong.  

Det var også meget gledelig for gutta at de sommeren 2020 ble tildelt Sparebank 1 Gudbrandsdal sitt 

talentstipend på hele kr 40.000,- Penger som kommer godt med i neste sesongs satsing for laget.  

Lagets egne sponsorer i 2020 har vært: 

Mosetertoppen Skiline, Ikomm, Ecit, Hardline Curling og Nordseter Fjellstue og Hytteutleie. Stor takk 

til disse!   

 

Blide gull- og bronsemedaljevinnere etter NM Senior 2020.  

 

Lag Nordhagen 

Det ble satt sammen et nytt spennende juniorlag forut for denne sesongen bestående av Heine 
Morten Buraas, Njål Kongshaug, Olav Flækøi og Niclas Nordhagen. Dette laget har Junior NM på 
hjemmebane som sitt store mål denne sesongen. På grunn av pandemien, har dette laget dessverre 
ikke fått prøvd seg i noen turneringer enda.  
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Lag Sparebank 1 Gudbrandsdal Høstmælingen  

 
Fornøyde karer etter seier i Norgescup på Oppdal  

Et nytt seniorlag satt sammen for sesongen bestående av de unge og talentfulle seniorene Ådne 

Birketveit, Elias Høstmælingen og Eskil Vintervold kombinert med den meget rutinerte Johan 

Høstmælingen.  

Laget har Norgescup og NM som sine viktigste mål og har allerede innkassert en sterk seier i 

Norgescup på Oppdal og kvalifisert seg for elitegruppe i neste runde. På grunn av pandemien har det 

blitt få turneringer på dette laget også denne sesongen så langt.  
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Team Rønning /Brænden 

 
Bronsemedaljevinnere i senior NM på hjemmebane 

 

Martine Vollan Rønning og Mathias Brænden er et satsende Mixed Doubles-par. 

Etter at Mixed Doubles ble tatt inn som en egen Olympisk gren fra 2018 har dette vært et 

satsningsområde for Norges Curling Forbund. 

I slutten av februar ble Martine og Mathias historiske da de tok gullmedaljene under det første 

arrangerte Norgesmesterskapet for junior i Mixed Doubles på Stange. 

På høsten ble det bronsemedalje under Norgesmesterskapet for senior på hjemmebane i 

Lillehammer Curling Arena. 
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På hjemmebane under NM i september hadde LCK spillere på hele seks lag som deltok i 

mesterskapet.   

Sparebank 1 Gudbrandsdalsserien:  

Lillehammerserien avsluttet våren 2020 med 22 lag i 3 divisjoner. 

Vinnere ble: 

1.divisjon: Team Mosetertoppen Skiline Curling 

2.divisjon: Team Nasjos 

3.divisjon: Golden Brush 

Pga corona pandemien som slo inn over landet i mars så fikk vi ikke fullført sesongen på våren, men 

de siste kampene ble spilt tidlig på høsten. 

Seriespillet høsten 2020 startet opp igjen med strenge smittevernregler. 

Det ble dessverre ikke mulig å ha kiosk og sosialt i hallen under kampene. Lagene taklet dette 

eksemplarisk og tilpasset seg de nye rutinene raskt. 

Til islaging fikk vi denne høsten meget god hjelp av Tobias og Nikolai med litt støtte fra Sander 

Rølvåg. 

 Hovedansvarlig for oppsett og resultatservice var Thomas Myrhaug. 

Ett par lag falt fra og 4 nye kom til og vi startet opp med 24lag i 3 divisjoner. 

Mye god curling i alle divisjoner og serien har blitt en god arena for matching for alle lag som er ute å 

spiller i norgescup og internasjonalt. 

Pga corona pandemien så har vi sålangt kun fått gjennomført store deler av høstsesongen og det ser 

dessverre ikke ut til at vi får fullført seriespillet denne våren,men håper å komme sterkt tilbake med 

ny sesong til høsten og håper alle lagene nå er gira på å komme i gang igjen og vil bli med videre. 

Tabellene etter høstsesongen ser slik ut: 
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Lillehammers vakreste curlingeventyr - Sparebank 1 Gudbrandsdalserien 
 

 

Samarbeidspartnere 2020  

  
Her markeres en nye signert samarbeidsavtaler mellom Structor Lillehammer, Sport 1 Lillehammer og LCK på «coronavis» 
sommeren 2020.  
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Klubbens samarbeidspartnere bidrar til at klubben kan tilby et meget godt tilbud til alle våre aktive 

medlemmer fra kidsgruppa til våre eldste seniorer. Uten deres støtte hadde dette ikke vært mulig. I 

tillegg til ordinære sponsoravtaler vil vi i år spesielt nevne at klubben fikk hele kr 100.000,- i støtte fra 

Sparbank 1 Gundbrandsdal sitt gavefond. Dette gjorde det mulig for klubben å investere i en flunk ny 

maskin til prepping av is som vi hadde stort behov for.  

Vi oppfrodrer våre medlemmer til å benytte seg av våre partnere så mye som mulig! Dette er 

bedrifter som bryr seg om Lillehammer og klubben i våre hjerter.  

En stor takk til våre partnere som i 2020 har vært følgende bedrifter:  
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TUSEN TAKK TIL ALLE MEDLEMMER OG ILDSJELER 

SOM HAR BIDRATT TIL AT 2020 BLE ET NYTT ÅR MED 

FLOTT AKTIVITET FOR ALLE AKTIVE SPILLERE I 

LILLEHAMMER CURLINGKLUBB! 

 

 


