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Årsberetning for Hopp 

 I 2020 har det vært mange gode resultater på alle nivåer for Lensbygda Hopp/kombinert. Vi har 

hatt utøvere som har vært på landslaget og i den første mix konkurransen i laghopp var Thea og 

Andreas med på å vinne sølv. Vi har startet opp ett samarbeid med Kolbu KK i Slettumsbakken, 

for å prøve å få opp igjen rekrutteringen i klubbene. Vi har per i dag 8 aktive utøvere, og fått i 

gang 3 stykker på rekruttering.  

Arne Erik Buskum  

Årsberetning for Allidrett 

I vinter har vi vært 14 faste aktive barn, noen fra og til. Svømming er fortsatt den mest attraktive 

aktiviteten. Nytt for i år er at vi har svømming hver 3 uke. Vi kom sent i gang med svømming, 

men fikk til slutt tak i to som var villige til å ta livredderkurs. Vi har også måttet dele opp gruppen 

grunnet restriksjoner på antall deltagere. Grunnet korona har det vært noe avlyst aktivitet, men 

heldigvis har vi hatt en snørik vinter så vi har vært mye ute. Vi har også benyttet oss av 

Slettumsbakken for aking og skihopping for de som ønsket det. 

Ann- Kristin Granerud Buskum  

 

Utegruppa  
Våren 2020 ble alt stengt ned så ingen aktivitet på oss.  

Høsten kom og vi rakk å starte oppatt med en fin tur i Fuglefossen og bruke nærområdet våres på 

Lensbygdaplassen, før d igjen ble stengt.  

Men fra uke 44 har vi hatt bra med ulike aktiviteter som trugeturer, førstehjelpskurs , skøyter, aking og 

bålkos.  

Vært variert oppmøte, men vi er en fin gjeng på 14 unger ,aldersgruppe 10-14 år, og 3 voksne.  

Noen har fallt i fra , men vi har fått noen nye medlemmer inn.  

Vi har også fått oss et bra utstyrsrom som er jevnlig i bruk, dette settes pris på. 

  

Kristian Gaarder , Kato Engeli og Ann Helen Karlsen 

 

Årsberetning fra skigruppa 2020 

Barneskirenn 

Det ble arrangert 5 barneskirenn denne vinteren. Oppstart var 5. januar og da dukket det opp 53 unger. 

12.1 måtte vi avlyse grunnet snømangel, men de 3 påfølgende søndagene hadde vi renn. I februar ble 

det så mildt og så mye regn at skiføret kollapset helt, men 8. mars kunne vi igjen ha renn. Og deretter 

stengte Norge ned og det ble ikke flere renn. Totalt var det 88 unger som deltok og totalt antall 

deltakelser var 203. Vi må vel si oss fornøyd med det på 5 renn. 

På grunn av lite snø i Kolbu hadde vi et tett samarbeid med skigruppa i KK, og deres unger gikk flere 

renn hos oss. Vi har etablert et godt samarbeid med KK både i forbindelse med renn og trening. Dette 

er et samarbeid vi selvsagt tenker å videreføre og videreutvikle. 



Turrenn 
Både Gransmarkrunden og Totenåsløpet ble avlyst pga snømangel. Men et godt samarbeid med ØTS 

og Totenåsløyper om Totenåsløpet er etablert og dette gjør at videre arbeid med planlegging og 

gjennomføring vil gå lettere. Avtaler med sponsorer til begge arrangementer ble gjort og alle disse har 

lovet oss støtte senere (i skrivende stund er disse midlene videreført til 2022, da rennene også for 2021 

er blitt avlyst). En slik økonomisk trygghet er godt å ha med seg når vi skal planlegge for videre 

arrangementer. 

Sportsgudstjeneste 
26.2 var det sportsgudstjeneste, men den tradisjonelle familieturen til Toppenplassen var ikke mulig å 

arrangere da det nesten ikke var snø. 

Torbjørn Koch 

 

Årsberetning fra fotballgruppa 2020 

I slutten av sesongen for 2020 var vi 55 aktive fotballspillere på Lensbygda. På tross av en 

sesong preget av Covid-19 så har vi nesten ikke hatt frafall, det er vi veldig fornøyd med. 

Vårsesongen ble avlyst for samtlige lag, noe som selvsagt var veldig synd. Vi prøvde å holde 

motet oppe og tilby bra med treningsaktivitet gjennom våren. Treningene i denne perioden var 

preget av at vi var underlagt en del smittevernsregler. Det er ikke lett å organisere treninger 

for barn når man må holde en meter avstand, men jeg vil berømme alle trenere og lagledere 

som har gjort en kjempejobb hele sesongen.  

Gleden var stor da vi fikk lov til å spille kamper igjen etter sommerferien, og alle lagene fikk 

minimum 5 kamper på høstsesongen. Noen cuper ble det dessverre ikke denne sesongen, med 

unntak av kamphelgene for de aller minste. Så vi ser frem til å dra på Matrandcup igjen denne 

sesongen.  

Fotballskolen som vi pleier å ha i juni hvert år ble heller ikke noe av denne sesongen, men 

også der kommer vi sterkere tilbake i 2021. 

På tross av alle utfordringer vi har hatt som følge av viruset så syns jeg vi har hatt en flott 

sesong. Jeg ønsker og takke alle spillere, trenere og foreldre for en flott sesong. 

Leder for fotballgruppa 

Kenneth Myhre 

 

Årsberetning fra finans 2020 

Covid-19 har også satt spor i tilskuddene til LSK, det er flere av aktørene vi har fått støtte fra 

før som ikke har stoppet utbetalingene sine i 2020, og vi har også fått noe avslag. 

Sponsoravtalen med Totenbanken på 30 000,- er fornyet, og vi har fått refusjon for avlyst 

fotballskole, og halvparten av inntektene vi skulle hatt på husflidsmessen som også ble avlyst. 

Vi har også fått kulturmidler fra Østre Toten kommune.  

- Kristin Hellum  



Årsberetning Håndball 

 

Årsberetning g/j7  

Vi startet med håndballtreninger i starten av Oktober 2020. Ved oppstart bestod gruppen av 9 

jenter, 4 gutter og 2 lagledere. På grunn av korona var det ingen kampaktivitet, derfor var det 

veldig greit å holde guttene og jentene samlet som én gruppe. Dette fungerte veldig fint og vi 

hadde det veldig gøy sammen på trening, både med og uten håndball. Vi har hele veien hatt 

fokus på å ha det gøy sammen, og å samarbeide og heie på hverandre. Vi har hatt veldig jevnt 

og godt oppmøte på trening og ungene har vært ivrige både på å delta og hjelpe til. Vi har 

arrangert interne kamper i Totenhallen med tilhørende kveldsmat, halloween-trening og 

juleavslutning.  

  

Etter jul delte vi jentene og guttene slik at jentene fortsatte sine treninger i gymsalen på 

Vilberg mens guttene ble med i et samarbeid med Lena, og fortsatte sine treninger sammen 

med dem på Hoffsvangen. Trine Charlotte Evensen ble med guttene som lagleder fra LSK 

mens Ida Marie Degvold Dalen fortsatte som trener for jentene.  

  

Jentene har etter jul bestått av en veldig stabil gruppe på 9 jenter, med Ida Dalen som trener 

og Tone Granerud som medhjelper. På tampen av sesongen ble ble det også med 2 jenter fra 

Hoffsvangen, som vi håper vil fortsette og bli en del av laget. Vi blir da en gruppe med 8 

jenter fra Vilberg skole og 3 jenter fra Hoffsvangen. 

  

Vi har heller ikke etter jul fått mulighet til å gjennomføre kamper på grunn av Korona, men vi 

har øvd mye på trening og jentene viser fremskritt fra gang til gang. Dette er en utrolig ivrig 

og tøff gjeng med jenter som går veldig fint sammen.  

Vi har hatt 2 «ukas hjelpere» på hver trening, som har innebært at de på rundgang får vise 

frem eller bestemme en aktivitet vi skal gjøre sammen i løpet av økta. Dette har vært 

kjempemorsomt og vi har hatt mange forskjellige aktiviteter hvor de selv har forklart regler 

og instruert de andre.  

Etter jul har vi også arrangert disco-trening og planlegger sesongavslutning i slutten av April, 

etter en noe forlenget sesong. 

  

GUTTER 7 

 Etter jul startet 2 gutter opp sammen med Lena, vi har fått hatt noen treninger sammen.  

Men det er ikke blitt så mange pga covid-19. Vi var heldige og fikk spille 3 kamper i Mars, 

hvor guttene vant alle sine kamper. Vi håper at de to guttene vi har med nå vil fortsette i neste 

sesong og at vi får flere treninger og kamper neste sesong.  

 Trenere for Lena/ Lensbygda G7 

Lena: Ingeborg Evenrud og Stian Andresen 

Lensbygda: Trine Charlotte Evensen 

Årsberetning fra gutter 9 

 Vi i gutter 9 har vært en gjeng var vært en gjeng stort sett på 6-8 stk på treninger, vi har trent 

i Totenhallen noe som har vært veldig bra. Vi har hatt med 3 jinter.. Vi har itte fått spille noen 

kamper denne sesongen grunnet korona.. 



Men vi har gjort mye sosiale ting, vi har hatt aking, frilek og annet div.  

De siste treningene har vi vært veldig få, da noen har sluttet.  

Litt usikker på hvordan det blir neste sesong.  

Trener Hege Disserud og Lene Skinstad 

Håndball J10 2020/2021 

Denne sesongen har vi vært 12 spillere.De har trent 1 gang pr uke i Totenhall. Etter jentenes 

ønske om mer trening, økte vi med en trening annenhver uke på Vilberg fra januar. 

 Kampene våre går på kortbane. Vi har ikke spilt mange kamper denne sesongen. Derfor har 

vi spilt treningskamp mot Toten HK J10 i treningstiden vår, når det har vært lov mtp 

coronaretningslinjene. Vi trener samtidig, på hver vår banehalvdel, så da har det vært en fin 

mulighet for å få litt kamptrening. 

 Nå i mars fikk vi en kampdag der vi møtte J10 og to G10 lag fra Toten HK. Det var stor stas 

for jentene å få en ordentlig kampdag igjen. Vi valgte å spille på stor bane for å trene på det, 

ettersom vi til neste år skal over på det. Dette klarte jentene våre veldig bra. 

 Selv om det har vært et annerledes år, med mye begrensninger, synes vi jentene har utviklet 

seg mye. De får til mer samspill, de klarer å gjøre hverandre gode. De blir glad på andres 

vegne, og de har fått mer spilleforståelse. 

De er en gjeng med blide og positive jenter, som har det mye gøy sammen. 

 I desember samlet vi jentene på Lensbygda plassen der vi spiste pizza og så Norges 

håndballjenter spille EM-finale. Det syntes jentene var moro. 

 Lagets trenere; Karin Løkken og Trine Marie H. Gudbrandsen 

Oppmann; Hilde H Brenna 

Årsberetning håndball - G16 og Junior 2020/2021 

 Årets G16 og juniorlag har hatt samarbeidslag med Toten HK. Det har vært med 6 spillere fra 

Lensbygda.  

Gutta har trent 3 ganger pr uke i Totenhallen. Noen økter hver for seg og noe økter sammen 

med hverandre. 

Grunnet Covid har G16 kun spilt 6 kamper i regionserien, 2. runde som skulle avholdes etter 

nyttår ble avlyst.  

Junorlaget har kun hatt en kampdag bestående av 2 kamper av samme grunn. 

De har heller ikke kunnet bli med på turneringer i sommer grunnet Covidsituasjonen. 

Gutta har vært på Leirdueskyting i sommer, det var en fin dag. Vi har hatt en del Mesternes 

Mester øvelser på treningene for å skape litt ekstra glede i treningene.  

Trenerrepresentant fra Lensbygda har vært Nina Eklund Engeli 

Årsberetning håndball - J14 2020/2021 

I har år J14 bestått av 12 spillere. 



De har i årets sesong kun spilt 5 kamper pr mars. Det kommer noen kamper til i mars men det 

har blitt en svært redusert sesong grunnet Covidsituasjonen. De har utviklet seg til å bli en 

jevn gruppe med jenter som ønsker at lagvenninne lykkes og blir glade på hverandres vegne 

når de lykkes.  

Jentene har trent 3 ganger pr uke i Totenhallen. Gruppa har vært stabil. På tross at av mange 

kamper har blitt avlyst har jentene holdt humøret oppe.  

I sommer arrangerte vi 2 treningsleirer.  En på Lensbygdaplassen og en på Kapp. På 

Lensbygdaplassen hadde vi forskjellige Mesternes Mesterøvelser og det var svært vellykket. 

Vi hadde også besøk av Toten HK sitt J14 lag og spilte sandhåndballkamp mot dem på slutten 

av helgen på Lensbygdaplassen. På Kapp var opplegget mange morsomme øvelser. Det regnet 

hele tiden da vi var der. Men dette gjorde ikke noe.  

Lagleder Monica Hovelsrud Nilsen  

Trenere Ann Beate Alm og Nina Eklund Engeli 

 

Årsberetning anlegg 

Det har vært få møter i anleggsgruppa i 2020. Det har gått på planlegging og gjennomføring 

av dugnadene. Vi har hatt både vår og høstdugnad i år også. Godt oppmøte og bra innsats på 

begge to. Vi har blant annet gjort ferdig garasjen til løypemaskinen, limt kunstgresset, klipt 

skråninger og ryddet bak gressklipperhuset.  

Vi investerte i nytt vanningsanlegg til fotballbanen i 2020. 

Torkel Holje 

Årsberetning økonomi 2020 

 

Årsregnskapet for Lensbygda Sportsklubb viser et lite overskudd på 1775,-  

Da dette har vært et annerledes år for alle bedrifter og foreninger, gjelder dette også for 

Lensbygda Sportsklubb. Men vi er heldige som har midler på bok, og har klart oss greit så 

langt gjennom epidemien. 

I regnskapet har vi startet avskrivning av grillhytta, da denne ble ferdigstilt i 2020 

Samtidig avskriver vi også et nyinnkjøpt vanningsanlegg 

Vi fikk også refundert halve inntektstapet på husflidsmessa 60 000,- fra støtteordningen  

vedr Covid 19. 

 

Lensbygda Sportsklubb har fortsatt en tilfredsstillende økonomi! 

Tusen takk til alle som bidrar både økonomisk og med arbeidsinnsats!!! 

- Kasserer Aud Elin Haugerud  



 

 

 

Årsberetning Styret 

I 2020 hadde vi 7 styremøter. Som i alle andre ledd er året merket av covid-19. Vi rakk å ga to 

styremøter og årsmøte i 2020 fysisk, før restriksjonene gjorde det vanskeligere for oss. Styret 

har hele tiden hatt løpende kontakt, og avgjørelse og smitterestriksjoner har blirr diskutert og 

bestemt i felleskap, uten at vi har møttes. I mai bestemte vi oss for å ha styremøte på Teams, 

noe som fungerte utmerket. Vi har hatt to Teamsmøter på tems, et fysisk i salen på 

Lensbygdaplasen og ett ute ved grillhytta. I desember hadde vi et skriftlig styremøte med delt 

dokument, da det var få som kunne møte denne gangen. Det har vært godt oppmøte, og frafall 

meldes som regel i fra om. Vi har som nevnt hatt mye fokus på smittevern, avlysninger, 

gjennomføring og økonomi- men det har vært gode diskusjoner og refleksjoner. Vi håper 

2021 bringer med seg mer enn kun smittevern.  

- Sekretær, Kristin Hellum  

 

 


