
Årets idrettslag 2018 - Lyn Ski 

Oslo Idrettskrets’ begrunnelse: 

Lyn Ski holder til i Sognsvann snøpark i Bydel Nordre Aker. Klubben er ett av flere allianseidrettslag 

inn under Ski- og fotballklubben Lyn, den siste stiftet helt tilbake i 1896. 

Klubben har de seneste 15 årene jobbet systematisk og har gått fra noen få hundre til dagens 2 300 

medlemmer. Klubben er en viktig aktivitetsskaper i nærmiljøet i randsonen til marka. Her utnytter de 

sitt anlegg, Sognsvann snøpark, til det fulle med kunstsnøproduksjon og mye aktivitet. 

Klubben har mange aktive barn og unge, men også utøvere i verdensklasse (Simen Hegstad Krüger og 

Hans Christer Holund). Med støtte fra skikretsen driver de også et viktig arbeid for bevegelses- og 

synshemmede. Klubben har et tilbud til alle uansett nivå og ambisjoner. 

Det stilles klare krav og forventinger til både utøvere og foreldre. Alle må bidra til at klubben 

etterlever sin visjon som blant annet sier at klubben skal ha et hyggelig miljø som er preget av en 

inkluderende kultur, uavhengig av ambisjon og prestasjonsnivå.  

 

Årets ildsjel 2018 - Helge Sæther, 46 år, Frigg Oslo FK 

Oslo Idrettskrets’ begrunnelse: 

Helge Sæther har vært en ildsjel i 20 år. Han har tatt jentefotballen i Frigg fra noen få til mange 

aktive. Som trener, lagleder, styremedlem, med mer har han bidratt positivt i en årrekke. Han er og 

har vært krumtappen i Friggs arbeid med jente- og kvinnefotball. Han er den som alltid tar i et tak og 

stiller opp. Om det er organisering av billetter og reise for jentespillere til Ullevål Stadion for å se på 

landskamp, eller om det er å stille opp som A-lagstrener for seniorlaget. Helge sier aldri nei. 

 

Oslo kommunes idrettsstipend 2018 

Oslo kommunes idrettsstipend tildeles lovende Osloutøvere – som en anerkjennelse og som hjelp og 

inspirasjon. Kommunen har delegert til Oslo Idrettskrets å velge ut stipendmottakerne. I år har Oslo 

Idrettskrets valgt 10 utøvere som hver vil motta et stipend på kr 15 000. 

 Botond Davoti   Tøyen Taekwondo klubb 

 Dilek Celik   Fighter Kickboxingklubb 

 Gøril Strøm Eriksen  Bækkelagets Sportsklubb 

 Helene Semb   Christiania Taekwondo klubb 

 Henrik Røa   IL Heming alpint 

 Marcus Thomsen  Tjalve 

 Marlene Farstad Grøttem Fighter kickboxingklubb 

 Patrick Toth   Lambertseter Svømmeklubb 

 Steffen Lande Salomonsen Fokus Bordtennisklubb 

 Vegard Dragsund Nilsen Tjalve 


