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Årsberetning Styret 

I 2021 har vi hatt 11 styremøter. Vi avholdt årsmøtet på Teams, noe som gikk veldig greit. 

Møtet i desember ble avholdt som et julebord, med god servering. Som i 2021 har mye av 

tiden gått med til avgjørelser vedrørende avlysninger av diverse arrangement grunnet corona. 

Det har vært gode diskusjoner, og vi er ikke alltid enige. Det har allikevel blitt gode 

løsninger, og vi har valgt det vi mener er best for klubben og våre medlemmer. Det er gode 

og fine diskusjoner og god stemning. Styret i Lensbygda sportsklubb er en engasjert gjeng. Vi 

gleder oss til nok et år!  

- Sekretær, Kristin Hellum  

 

Økonomi 2021 

 

Dette har vært nok et annerledes år, også for Lensbygda Sportsklubb. Vi er heldige som har 

midler på bok, og har klart oss greit i 2021. Mye av dette grunnet oppsparte midler fra blant 

annet Pin-lotteri.  

Årsregnskapet for Lensbygda Sportsklubb viser i år et underskudd på 312`grunnet nødvendig 

rehabilitering på utsiden av hytta. Vi har lagt inn en søknad om å få dekket noe av dette fra 

Fylkeskommunen med spillemidler. Denne prosessen tar tid og det er uvisst om vi får 

bevilget noe denne gangen. Men med full MVA-refusjon for alle idrettslag fra 2021, vil vi få 

dekket en del uansett. 

Lensbygda Sportsklubb har fortsatt en tilfredsstillende økonomi! 

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

 

Kasserer  

Årsberetning Anlegg, 2021 

Det har vært gjennomført 2 møter i anleggsgruppa i 2021, begge i forkant av dugnader på 

Plassen. På dugnadene har det vært prioritert å ferdigstille igangsatte prosjekter. Oppmøtet 

var bra på vårdugnaden, men noe dårligere i høst. Følgende har blitt utført ute på anlegget på 

dugnadene i 2021. 

- Ballnett bak fotballbanen er ferdigstilt. 

- Det er skiftet plater på skaterampa. 



- Lavvo, løypegarasje og skaterampe har fått seg et malingsstrøk 

- Det har blitt ryddet, hogd, kastet og brent slik at uteområdet på Plassen nå begynner å 

se meget bra ut. 

- Det er bygd trapp opp mot skistadion. 

- Det er satt inn dør i lavvoen. 

- Fotballgarderoben er ryddet, malt og innredet med nye hyller. 

- Ellers har det vært brukt mye tid, både på dugnadene og gjennom sommeren forøvrig, 

på å holde gressbanen, sandhåndballbaner, kanter og skråninger i orden. I tillegg sliter 

vi med vindfall rundt lavvoen, så der er det stadig noe som må ryddes opp igjen. 

I høst engasjerte vi Tømrerfirma Fossen Stenberg AS som har laget nytt takoverbygd 

inngangsparti på sørsiden av sportshytta, og laget nytt gulv og rekkverk på balkongen på 

nordsida av sportshytta. På grunn av slitasje og råte var dette helt nødvendig og resultatet ble 

veldig bra. 

Minel har også vært engasjert i høst og har satt opp flere utelamper rundt sportshytta og 

grillhytta. 

Inne på sportshytta har noen driftige damer i klubben pusset opp tredje etasjen og trappa opp. 

Nymalte vegger og nytt møblement har ført til at dette er blitt en flott møteplass for liten og 

stor. 

Det er igangsatt en prosess som har som målsetning å utvikle uteområdet rundt lavvoen til en 

aktivitetspark for barn og unge. Vi har opprettet en egen prosjektgruppe rundt dette og 

avholdt et møte i desember 2021. Arbeidet med å konkretisere hva vi skal prioritere fortsetter 

utover vinteren. Det er et håp om å involvere flest mulig i klubben rundt dette prosjektet når 

planlagt dugnadsjobb starter sommeren 2022. 

Håndball 2021/2022 sesongen 

Håndballgruppa 

 

Håndballgruppa denne sesongen består av 14 trenere og lagledere, fordelt på 5 lag: 

J6, G7, J8, J11 og J16. 

 

Vi har gjennomført noen felles beachhåndball-treninger for alle som ville være med å prøve, 

noe som var veldig gøy både for store og små.  

Vi har også gjennomført oppstartstrening i Totenhallen, for 1. og 2. klassinger, med 

foreldremøte og kveldsmat til ungene.  



 

I oktober deltok 6 av våre trenere/lagledere på håndballseminaret i Håkons Hallen på 

Lillehammer. Dette ble en veldig inspirerende og lærerik helg, i tillegg til en fin sosial 

happening som vi håper å kunne gjøre til en årlig tradisjon. 

 

5 av våre J16 spillere har gjennomført dommer-kurs og vært til stor nytte under 

gjennomføring av barnehåndball-arrangementene klubben har hatt ansvar for.  

 

Selv om også denne sesongen dessverre har vært svært preget av pandemien har alle trenere 

og lagledere stått på for å opprettholde aktivitet så godt det har latt seg gjøre. Vi er heldige 

som har så engasjerte og dedikerte folk som virkelig ønsker å skape aktivitet, samhold og 

gode sosiale opplevelser for ungene i klubben som ønsker å spille håndball, til tross for 

nedstengte haller og avlyste kamper. Nå ser vi frem til å kunne ta fatt på en mer normalisert 

sesong fra høsten igjen, med masse håndballmorro!  

 

Ida Marie Degvold Dalen 

 

 

Håndball J6/G7 

Vi startet med håndballtrening i slutten av oktober 2021. Gruppen bestod av 6 jenter og 3 

gutter i 1. klasse, og 4 gutter i 2. klasse. Vi har treninger samlet på onsdager i gymsalen 

på Vilberg skole, og har spilt mye med blandet lag. Det fungerte veldig fint, da det var 

forskjellige nivåer å ta hensyn til. Likevel fant vi fort ut at serien ønsker rene jente- og 

guttelag, så vi meldte på jentene i J6 og guttene i G7, men har fortsatt å trene sammen. 

På treningene har vi hatt fokus på samarbeid, og ikke minst å ha det gøy, både med og uten 

ball. Vi har sett at de har hatt behov for mye lek, og vi har forsøkt å implementere ball i 

leken. Det er en ivrig og konkurranselysten gjeng, og det har vært veldig bra oppmøte både 

på trening og kamp. 

G7 hadde sine første kamper i slutten av november 2021, noe som var spennende og gøy for 

alle og enhver. Pandemien og smittevern gjorde at kampene som skulle avholdes i desember 

2021 ble avlyst. 

Kampene i januar 2022 ble også påvirket av pandemien, da mange trakk lagene sine. Vi 

bestemte oss derfor å låne Totenhallen en times tid, og kjørte en treningskamp, så alle fikk 

kjenne på kampfølelsen. Dette var veldig gøy, særlig fordi vi også fikk låne noen flinke 

spillere fra J8. 

Guttene hadde sin andre runde 19. februar i Raufosshallen, mens jentene spilte livets første 

håndballkamper i Norgeshushallen 20. februar. 

Vi har fått mange gode råd og tips fra Ida, som har hjulpet oss veldig denne sesongen. Med 

tiden fikk vi som trenere mer erfaring, og fikk etter hvert en bedre struktur på laget. Vistartet 

opp med «dagens hjelpere», som får lov å være med å finne utstyr, og ikke minst velge 

aktivitet for oppvarming. 

I skrivende stund har vi igjen to runder med kamper i mars, og vi har også meldt på begge 

lagene på Isbjørnkøpp i starten av april. Vi planlegger også en sesongavslutning for hele 

gjengen. 



 25.02.22 

Anne-Lene Gylder Skogstad, Jane Kristin Christiansen, Kristin Hellum og Hilde Bruflat 

 

Håndball j8 

J8 er en veldig stabil gjeng med 10 spillere og 2 lagledere (i tillegg til en god «vikar-

lagleder» når behovet har meldt seg). 

Vi trener 1,5 time på mandager, i gymsalen på Vilberg. Vi har denne sesongen i 

utgangspunktet hatt 2 påmeldte lag til å spille i Intersport 4’er serien, og selv om vi noen 

runder kun har klart å stille med ett lag har det blitt mye spilletid på jentene.  

Til tross for Korona-restriksjoner har vi gjennomført tilnærmet normale treninger denne 

sesongen, med relativt lite frafall på treninger.  

Det har vært stor utvikling i løpet av sesongen, spesielt etter at det ble åpnet opp for kamper 

igjen. Spillerne har vært «ukas hjelper» på rundgang, hvor hovedoppgaven har bestått av å 

finne på og instruere en lek eller aktivitet. Dette har vært veldig populært, og jentene er 

veldig flinke både til å vise andre og å ta imot instrukser fra hverandre, i tillegg til at også vi 

som trenere har lært noen nye leker.  

 

Vi har vært arrangør for 2 serierunder i Totenhallen, hvor vi har fått mye god hjelp av både 

foreldre og klubbens barnekampledere med gjennomføringen.  

Det har vært få muligheter til å gjennomføre cup-aktivitet dette året, men i april blir 

Isbjørnkøppen arrangert i Ottestadhallen, som vi håper på å kunne få med oss, litt på tampen 

av sesongen. Dette er siste sesong med 4’er håndball for disse jentene, som fra høsten av skal 

over på 5’er håndball på litt større bane.  

Vi gleder oss til mer håndball-morro fremover!  

 

Ida Marie Degvold Dalen  og Tone Nyland Granerud 

 

 

Håndball J11 

 

Vi er pr i dag 12 spillere. I løpet av sesongen har det både kommet noen til og falt noen i fra. 

Vi har en ivrig gjeng.  

Jentene har hatt stor progresjon fra sesong start til nå. Vi har hatt mye fokus på raskt spill 

fremover og stå sammen i forsvar. Vi har 2-3 jenter som har lyst til å stå i mål og som har fått 

ekstra oppfølging av Trine Evensen. 

Sesongen har nå som forrige sesong blitt noe preget av pandemien. Vi startet sesongen med 

deltagelse på Stavrum cup. Dette ga jentene mye glede og stå på vilje til å ta fatt på en ny 

sesong.  

Vi spiller i aktivitetsserien J 11 med 2 lag slik at alle skal få mest mulig spilletid hver kamp 

helg. Det er en sosial gjeng som trives godt i sammen. I pinsen skal vi på Fredrikstad cup 

sammen med J 16. 

Lagledelsen er Karin Løkken, Hilde H Brenna og Trine Marie Gudbrandsen. Trine Evensen 

er med å følger opp målvakter. Ellers får vi aldri nei hvis vi spørs foreldregruppa om ekstra 

hjelp. 



 

 

Håndball J16 

I har år J16 bestått av 10 spillere.  

Årets sesong har blitt en svært redusert sesong grunnet Covidsituasjonen.  

Jentene har utviklet seg til å bli en jevn gruppe.  

Dette er jenter som ønsker at lagvenninne lykkes, de er glade på hverandres vegne når de 

andre på laget lykkes.  

Vi 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.  

Sommeren 2021 spilte vi Starum Cup, ellers har det ikke vært mulighet for så mye annet enn 

seriespill. 

Vi har i årets sesong spilt i nivå 3.  

Lagleder, Monica Hovelsrud Nilsen 

Trenere: Ann Beate Alm, Guro Aarsby & Nina Eklund Engeli 

 

Årsberetning allidrett 2021/2022 

 

Det er alt fra 12 til ca 20 aktive barn med denne sesongen, og vi kjører gymsal/uteaktivitet i 

oddetallsuker og svømming i partallsuker. Vi har frem til det ble koronastengt i 

svømmehallen klart å gjennomføre svømming. Aldersspennet på deltagere er 4 til 7 år i 

gymsal, og i svømmehallen er det det med noen få opp til 9 år. I gymsal er det alt fra 11 til 18 

barn med og på svømming er det mellom 25 og 29 barn med en forelder med. Man ser at flere 

av de som er med faller av når de starter på skolen og har andre aktivitetstilbud. Flere foreldre 

som har spurt om et tilbud for barn ned i 3 års alder, og de med barn i skolealder synes det 

blir for mye med flere aktiviteter i uka for barna. Det kan være et alternativ å se på 

muligheten for å endre aldersspennet i fremtiden. Det som setter en begrensing for oss denne 

sesongen er koronarestriksjoner. 

Grunnet stor forskjell i alder og utvikling er det mye frilek/stasjoner for barna i gymsalen. 

Når snøen kommer ordentlig, vil det være gjennomførbart uten antall begrensing på 

deltagere.  

Anders Haugen overtar ansvaret for allidrett fra og med sesongen 2022/2023.  

Ann Kristin Granerud Buskum  



 

Årsberetning Hopp/kombinert  

I 2021 har det vært mange gode resultater på alle nivåer både nasjonalt og internasjonalt for 

klubbens utøvere. Lensbygda og Kolbu KK har hatt tilbud om hopptrening på KKplassen i 

høst, uten å ha greid å øke rekruttering. Den situasjonen verden har vært i har ikke hjulpet på 

situasjonen dessverre. Vi har per i dag 7 aktive utøvere og en ute med skade. Det er dessverre 

ingen nye rekrutter på gang.  

- Arne Erik Buskum  

 

Årsberetning Fotballgruppa 

Sesongen 2021 

 

Sesongen 2021 lagt bak oss, og vi hadde totalt seks lag i full aktivitet. 50 ivrige unger har 

spilt fotball i Lensbygdadrakt, og det er veldig gledelig. Vi har stilt lag i følgende årsklasser: 

• Gutter 7 år 

• Gutter 8 år 

• Jenter 8 år 

• Gutter 9 år 

• Gutter 10 år 

• Jenter 11 år 

Sesongen vi har lagt bak oss har også vært preget av pandemien, men vi fikk spilt full serie 

med alle lag, noe som virkelig var positivt. De siste kampene ble spilt godt ut i oktober, så det 

ble en lang og god sesong.  

Matrandcup som vi har deltatt på i mange år, ble også i år avlyst. Men samtlige lag har deltatt 

på lokale cuper i distriktet.   

 Den 26-27 Juni arrangerte vi Tine Fotballskole med 48 deltakere, det ble to fine dager med 

godt vær og fornøyde unger. FK Toten stilte med sportslig opplegg og instruktører. 

 

Nå ser vi frem i mot våren og grønt gress.  

 

Fotballgruppa 

 



Årsberetning fra skigruppa 2021 

Barneskirenn 

Det ble arrangert 9 barneskirenn denne vinteren. Oppstart var 3. januar, men så avlyste vi de 

to følgende søndagene pga høy smitte i kommunen. Alle rennene foregikk i sin helhet ute, så 

det ble ingen kiosk. Deltakelsen var også preget av smittesituasjonen, ved at få eller ingen 

unger fra andre skolekretser deltok.  

Deltakelsen lå mellom 25 og 46 unger, med et gjennomsnitt på 34. 56 unger hadde fast 

startnummer for hele vinteren.  

Skitreninger 

Det er etablert et samarbeid om treninger med KK. Et fåtall unger (3-4) fra oss deltar på 

dette.  

Inspirasjonskurs 

2. februar kom Marianne Myklebust fra Oppland skikrets og holdt inspirasjonskurs på snø for 

oss. 12 foreldre deltok, og var enige om at dette var bra! Vi fikk en gjennomgang av en del 

enkle øvelser og leker som vi kan bruke for ungene. 30. september kom hun tilbake igjen og 

hadde barmarkskurs. Denne gangen var vi bare 4 (i øsende regn). 

Turrenn 

Både Gransmarkrunden og Totenåsløpet ble avlyst pga korona. 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. En slik økonomisk trygghet er godt å ha 

med seg når vi skal planlegge for videre arrangementer. 

Sportsgudstjeneste 

Denne ble tidlig avlyst pga smittesituasjonen. 

Torbjørn 

 

 

Utegruppa 

 

Våren 2021 hadde utegruppa lite med medlemmer men vi gjennomførte aktiviteter med den 

fine gruppa som var med. 

Trugetur, skitur, sykkeltur, bålkos, overnatting på åsen og vi fikk til den årlige turen til 

Fjorda. 

Oppstart på høsten var vi like få men gruppa har økt fra 4 til nå 12 medlemmer, i alder 10-

13år. Dette syns vi er gøy, og vi har et godt miljø med aktive og blide unger. 

Vi har prøvd oss på frisbeegolf, dette med ulike ferdigheter men så gøy. Fra i høst har vi vært 

på overnatting på åsen, Hervenknappen, hinderløype i gymsal, skøyter , bålkos med historier 

og kjelkeaking på Lillehammer. 

Vi setter stor pris på god hjelp fra foresatte som hjelper til når vi spør. 



Utstyrsrommet vårt har også i år vært i flittig bruk fra andre medlemmer , det håper vi bare 

fortsetter. 

 

 

 

 

 


