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inNLEDning

Sesongen 2019/20 ble svært spesiell for skiidretten. Som for samfunnet for øvrig 
har skisporten og all virksomhet i klubb, krets og forbund vært sterkt påvirket 
av koronapandemien og tiltak og restriksjoner knyttet til denne. 

I mars ble Norge i likhet med store deler av resten av Europa nedstengt, og all kon-
kurranse- og organisert treningsaktivitet ble stoppet. For Skiforbundet, forbundets 
klubber og medlemmer fikk dette store konsekvenser. Mars er den mest hektiske 
konkurransesesongen både på topp- og breddenivå i Norge, og med fullstendig 
nedstengning av all organisert aktivitet ble en betydelig del av konkurranse-
sesongen avbrutt nærmest over natta. 

For forbundets del medførte dette betydelige økonomiske tap i tillegg til konse-
kvensene for den organiserte aktiviteten. 

Aktivitetstallene for 2019 viser en nedgang fra 2018. Dette kan ha mange årsaker, 
og må gjennomgå en nærmere analyse før man kan trekke konklusjoner knyttet 
til årsakene for dette. 
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STYRETS ARBEID 
I PERIODEN

I perioden mai 2019 til april 2020 er det avholdt 10 ordinære styremøter, samt 10 ekstraordinære 
møter. Det er behandlet 110 saker. Fra og med mars ble alle møter av smittevernhensyn avholdt 
som telefon- eller teamsmøter. Styret hadde før pandemien oppnevnt et risikoutvalg, som 
skulle gjennomføre overordnede risikovurderinger og utarbeide risikokart for NSF totalt sett 
(nærmere beskrevet nedenfor under “Samhandling og organisasjon”. Risikoutvalget presentert 
et forslag for Skistyret som la grunnlag for styret beslutninger og vedtak. Skistyrets håndtering 
av koronapandemien og andre spesielle saker i perioden er omtalt nærmere under punktet 
«Samhandling og organisasjon».

UTØVER

BREDDEIDRETT

Medlemstall for perioden 2018-19 
I 2019 var det 138.295 aktive medlemmer i Norges Skiforbund. Det er en nedgang i antall aktive 
medlemmer registrert fra 2018 til 2019 på ca. 9.500. Nedgangen fremkommer for alle grener med 
unntak av kombinert og telemark. Andelen kvinner og menn er i 2019 omtrent den samme som i 
2018 (40 % kvinner, 60 % menn). Det er flere gren- og kretsforskjeller fra 2018 til 2019. 
Detaljer om disse finnes under kapittelet «Tabeller og statistikk».

Klubbundersøkelse
Høsten 2019 ble det gjennomført en ny klubbundersøkelse. Det ble mottatt 467 svar på 
undersøkelsen. Av undersøkelsen trekkes spesielt konkurranse fra andre idretter og aktiviteter 
fram som den største utfordringen for rekrutteringen i klubbene. Undersøkelsen peker også klart 
på at det å styrke idrettslagene er det viktigste området for organisasjonen å prioritere framover, 
i tillegg til bygging og drift av snøsikre anlegg.

Resultatene fra klubbundersøkelsen er videre lagt til grunn i arbeidet med nytt skipolitisk 
dokument.
 

Utetimen  
Prosjektet Utetimen, som var et breddeprosjekt som ble gjennomført i et samarbeid mellom 
Sparebank 1 og NSF, ble avsluttet tidlig høst 2019, etter utløp av avtalen mellom Sparebank 1 og 
NSF. Det ble likevel gjennomført enkelttiltak hvor elementer fra prosjektet ble videreført gjennom 
sesongen 2019/20 etter avtale mellom lokal klubb/arrangør, Sparebank 1 og NSF.

Barneaktiviteter på TV-sendte skirenn 
NSF bidro med organisering av barneaktiviteter på enkelte TV-sendte renn i sesongen 2019/20, 
i nært samarbeid med lokal arrangør.
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Telenor Karusellen
Telenor Karusellen ble i 2020 arrangert for 14. gang. Telenor Karusellrennene skal stimulere til 
økt interesse for skisporten gjennom spennende og attraktive konkurranseformer med fokus 
på utvikling av gode basisferdigheter på ski. Arrangementene skal fremme mestring og glede 
gjennom gode opplevelser på ski. Gjennom utsendt arrangørmateriell foreligger det tips og idéer til 
gjennomføring av arrangementene tilpasset hver enkelt gren. Telenor Karusellen er synlig gjennom 
#telenorkarusellen hvor alle som deltar på et karusellrenn kan legge ut egne bilder og videoer fra 
arrangementet i sosiale medier.

For sesongen 2019/2020 meldte 542 klubber seg til å være arrangør av Telenor Karusellen. Til 
disse ble det sendt ut deltagerpremier til i overkant av 75.000 barn. Klubbene er mottager av nyttig 
arrangørmateriell, i tillegg til deltagerpremier til barna. Deltagerpremier denne sesongen var 
lue, klistremerker og diplomer. Det vil si at godt og vel 50 % av Skiforbundets medlemsklubber 
arrangerer karusellarrangement. Ca 70 % av planlagte arrangement ble avholdt som planlagt. 
Avlysningene skyldes snøfattig vinter mange steder og koronasituasjonen som resulterte i stopp i 
all organisert idrett fra 12. mars 2020. 

Distansekort, Barnas Skimerke og klubb- og skolekonkurranser 
De siste årene har i overkant av 5.500 barn brukt distansekort.no, og foreldre, lærere og trenere 
har benyttet Barnas skimerker og pokaler som motivasjon for skiaktivitet. Distansekortet er 
individuelt tilpasset, men en kan også bruke dette som motivasjon i aktivitet i både idrettslag og 
skole. Hvert år tildeles de beste skolene og idrettslagene premier.  

For sesongen 2019/2020 var det 2.897 barn som brukte distansekortet og det ble registrert 205.458 
km på ski. Dette er en nedgang fra foregående år og kan skyldes en snøfattig vinter mange steder og 
koronasituasjonen hvor skoler og organisert aktivitet stoppet opp for en lengre periode fra 12. mars.
 

TOPPIDRETT
Sesongen 2019/20 ble på grunn av Covid-19-pandemien en amputert sesong, hvor verdenscupen i 
alle grener ble avbrutt i begynnelsen av mars. VM i skiflyging i Planica ble på grunn av pandemien 
utsatt til desember 2020.  

NSFs utøvere leverte nok en sterk sesong, med en lang rekke sterke resultater både i 
enkeltrenn og sammenlagt i verdenscupen i alle grener. I alpint tok Aleksander Aamodt Kilde 
sammenlagtseieren. Maren Lundby tok sammenlagtseier i hopp, mens Jarl Magnus Riiber 
vant kombinertcupen gjennom å vinne hele 14 av sesongens 16 verdenscuprenn. I langrenn 
vant Therese Johaug verdenscupen sammenlagt. Vilde Nilsen og Jesper Saltvik Pedersen vant 
verdenscupen sammenlagt i para i henholdsvis langrenn og alpint.

ANLEGG

FINANSIERING AV ANLEGG
Spillemidler til idrettsanlegg
Regjeringen fordelte 2 861 millioner kroner til idrettsformål i 2019. Overføringene til 
idrettsanlegg, post 1, utgjorde 1 589 millioner kroner i 2019 som er en økning på 24 millioner 
kroner.  Dette er 56,5 % av totalsum av spillemidler til idrettsformål og viser en liten nedgang fra 
57 % i 2018.

Det ble fordelt ca. 18 mill. kroner over post 2 til Nasjonalanlegg, mot ca. 17 mill. kroner i 2018.
Likevel - tilskuddene til anlegg er nær firedoblet siden 2001 og nær doblet siden 2013 og 
utgjør nå 1,62 milliarder kroner.
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Det ble fremmet 3.466 søknader i 2019 (økning på 62 søknader fra 2018). Godkjent søknadssum økte 
med 887 millioner kroner til 5,8 milliarder kroner, mens tilhørende investeringer beløper seg til nær 
30 milliarder kroner.

Spillemidler til skianlegg
Av fylkeskommunene ble skianlegg tildelt 79 millioner kroner i 2019 (mot 54 millioner kroner i 
2018) av totalt 1 572 millioner kroner. Andelen spillemidler til skianlegg utgjør 5 %, og er opp fra 
3,7 % i 2018. Nasjonalanleggene for ski mottok samlet ca. 12 millioner kroner.

Av totalt 3.466 søknader foreligger det for skianlegg 201 søknader, som utgjør 193 millioner 
kroner, og er en andel på 5,8 %. Av totalt 1.481 nye søknader foreligger det for skianlegg 66 
søknader, som utgjør en andel på 4,5 %.

Utstyrs- og prepareringsmidler
Totalt mottok Skiforbundet søknader for 9,8 millioner kroner totalt for prepareringsutstyr og 
øvrig utstyr (mot 10,3 mill. kroner i 2018). Kulturdepartementet tildelte 22 millioner kroner 
og NIF avsatte 12 millioner kroner fra post 3 midler til fordeling. Av den totale rammen på 
kr 34 millioner kroner, har Skiforbundet fått kr 8 millioner. Dette er en nedgang i tilskuddsbeløp 
på ca. 400.000 fra 2018. Av ca 8 millioner kroner er 6,2 utbetalt til prepareringsutstyr. 54 klubber 
har mottatt støtte til løypemaskin i 2019 mot tilsvarende 60 i 2018.

Alle søkere er tildelt 81,78 % av godkjent søknadssum. Dette er nær identisk med fjorårets 
tildelingsprosent som var 81,85 %.  

Utvikling i etterslep og ventetid

Etterslepet økte med 825 millioner kroner i 2019, og er nå på 4,3 milliarder kroner. 
De siste seks årene har etterslepet vokst med i overkant av to milliarder kroner. 

Programsatstingsmidler og tilskuddssatser
Det er for 2019 ikke tildelt programsatstingsmidler, men NIF har i idrettspolitisk dokument av 
2019 fremmet å øremerke 1,2 milliarder fordelt på 6 år. Skiforbundet vil sammen med skikretsene 
gi innspill til aktuelle kandidater som mottakere av disse midlene.

ANLEGGSUTVIKLING
Skiforbundet er medspiller i en mengde prosjekter, der mye av rådgivingen dreier seg om å sette 
sammen farbare finansieringsplaner, samt være prosessveiledere. Vedrørende rådgiving av teknisk 
karakter benyttes NSF sitt korps av grenfaglige rådgivere.
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I tråd med anleggspolitisk dokument arbeider Skiforbundet aktivt med prosjekter i Nord-Norge. I 
følgende oppsummering nevnes kun spesifikt de største prosjektene hvor Skiforbundet har deltatt 
som pådrivere eller hatt prosjektledelse.

Alpinanlegg
Vassfjellet - klagesak mot Fylkesmannen i Trøndelag
I forbindelse med Freidig Idrettsklubb investering i Vassfjellet ble det fra Fylkesmannen i 
Trøndelag gitt avslag til Klæbu kommune om å stille som garantist for lån og spillemidler. 
Bakgrunn for avslaget var at alpinanlegg er næringsvirksomhet. 

Det er nå avgjort at klage fra Klæbu Kommune er tatt til følge hos Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, noe som er en viktig prinsipiell beslutning. Dette gir adgang for 
kommuner om å stille som garantister for klubber som ønsker å foreta anleggsinvesteringer av 
større art. Skiforbundet og Kulturdepartementet har fungert som partshjelpere for Freidig med å 
få avklaring på denne viktige rammebetingelsen.

Knyttet til arbeidet med å forberede Para VM Vinter leder Norges Skiforbund arbeidet 
med å planlegge Para VM-hus/Arena-bygg i Hafjell og på Birkebeineren Skistadion. 
Kulturdepartementet har gitt tilsagn om 11 mnok til VI-HUS i Hafjell. Forventet anleggsstart for 
begge prosjekter er vår 2021.

Hoppanlegg
Fageråsen, Mo i Rana
Etablering av Fageråsen hoppanlegg med tre rekrutteringsbakker og oppgradering av K90 til K105 
er i gang. Anlegget vil gjøres klart til vinterhopping i løpet av høsten 2020, og ferdigstilles med 
plast i løpet av vår 2021. 

Arktisk Arena – Kvaløysletta, Tromsø
Arktisk Arena er en ny internasjonal nordisk arena på Kvaløya ved Tromsø. Forprosjektet vil 
ferdigstilles tidlig høst 2020, og det arbeides strukturert og godt med lokal forankring.  

Plast i Holmenkollen
Norges Skiforbund har ovenfor Oslo kommune fremmet forslag om å igangsette forprosjekt 
planlegging av plastlegging av Holmenkollbakken og dette vil bli en del av budsjettbehandlingen 
for 2021. 

Langrennsanlegg
Bergen
Bergen får sitt første snøproduksjonsanlegg på Fløyen. Her bygges et rekrutteringsanlegg med 
varmestue, skileik og påkopling til øvrig løypenett.  Dette er en del av skiløftet 1-2-3 på ski i 
Bergen. Videre har Bergen kommune signalisert vilje til å etablere regionanlegg for langrenn på 
Frotveit/Totland og oppgradere anlegget i Gullbotn. 

Rulleskianlegg
Programsatsingsmidlene, 28 millioner kroner til fordeling fra 2014 til 2017, synes å ha stimulert 
til langt flere prosjekter enn de som faktisk har mottatt direkte støtte. Det er nå totalt registrert i 
overkant av 90 rulleskianlegg i alle landets kretser.
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Freestyle/Freeski
Air Bag:
Norges Skiforbund og Brettforbundet har mottatt til sammen 2 millioner kroner fra 
Olympiatoppen for å etablere Air Bag. Forbundene vil etablere eierselskap og inngå samarbeid 
med aktuell klubb/anlegg i Oslo-regionen for etablering av Air Bag med heis og inrun. Prosjektet 
er kostnadsberegnet til ca. 5 millioner kroner.

Basisanlegg
Sparebank 1 Nord Norge har sammen med Norges Skiforbund utlyst 10 millioner kroner til 
fordeling til 10 skileik/basisprosjekter i Nord-Norge. Dette vil i første omgang generere ca. 20 
millioner kroner til formålet. 

Snøsikre anlegg
Snow for the future;
Prosjektet har to hovedmål: 
• Utvikling av temperaturuavhengig og miljøvennlig snøproduksjon.
• Kompetansesenter for snø med nye Granåsen som base.

Partnere er Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, FIS, Trondheim Kommune, Sintef og 
NTNU. 

Prosjektet er blitt forsinket grunnet juridisk avklaring i forhold europeisk regelverk om bruk av 
statlige midler med internasjonale industriaktører som partnere i prosjektet. Dette er nå avklart og 
prosjektavtalen slik den er foreslått legges til grunn i det videre arbeidet.
Forskningsstart Fase 2 er berammet februar 2020.

Arbeidet med Snøkompetansesenteret er igangsatt og nettside vil lanseres høst 2020. Nettsiden 
vil samle og distribuere brukervennlig informasjon om snøproduksjon, lagring, preparering, 
behandling og distribusjon av snø.

Seminarer om snøproduksjon:
• Det årvisse seminaret om løypepreparering inneholder nå også opplæring i snøproduksjon.
• Miniseminar om snøproduksjon er avholdt i Nordland og Finnmark.
• Kurs i snøproduksjon er gjennomført på arrangør- og anleggsseminaret 2019.

Anlegg for Norgesmesterskap og internasjonale konkurranser
• Sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg har mottatt 4.094.000 til investering. 
• Hafjell Nasjonalanlegg har mottatt 123.000 til investering.
• Stiftelsen Vikersund Hoppsenter har mottatt 2.500.000 i driftstilskudd og 5.152.000 til 

investering.
• Arbeidet med fornyelse av Nasjonalanleggsavtale for Kvitfjell Nasjonalanlegg er sluttført og 

avtalen er forlenget til 2022. 
• Nasjonalanleggsavtalen for Vikersund er også fornyet og forlenget til 2022.
• Granåsen har langt på vei ferdigstilt utbygging fase 1 (nytt arenabygg, snøproduksjon og 

utvidelse av stadion og løypenett for langrenn). Fase 2 – hoppdelen, skibru og forlengelse av 
stadion er nå kontrahert med forventet anleggsstart vår 2021.

Kulturdepartementet har bevilget 180 mill. kroner til utbygging av nye Granåsen, under 
forutsetning av VM-tildeling.
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ARRANGEMENT 

INNLEDNING 
Sesongen 2019/2020 ble på flere måter spesiell. Det startet godt med en kald og fin førvinter som 
la et godt grunnlag for mange arrangører til å produsere snø, og tiden frem mot jul var preget av 
gode snøforhold de fleste steder i landet. Etter nyttår ble imidlertid store deler av landet preget 
av lange perioder med mildvær og mye regn. Dette preget gjennomføringen av mange store og 
mindre renn i Sør-Norge i vintermånedene januar og februar, og vi fikk for første gang på mange 
år en del avlysninger på grunn av snømangel. Nord-Norge hadde derimot en svært snørik vinter 
med flotte forhold gjennom en lang sesong.

Utover vinteren kom pandemien Covid-19 nærmere oss, og etter hvert også til landene i Norden. 
Utviklingen gikk raskt, og arrangører måtte endre planer fortløpende med store praktiske og 
økonomiske konsekvenser. Fra enkelte tiltak til å planlegge uten publikum for så til slutt å måtte 
avlyse på kort varsel. I praksis stoppet alle arrangement helt opp da Norge stengte ned 12. mars. 
Norge har mange av sine større internasjonale skirenn i mars og skulle gjennomføre sitt første 
store felles NM på Lillehammer. Nedstengningen av samfunnet fikk derfor store konsekvenser for 
NSF og mange arrangører. Takket være Regjeringens tiltakspakker overfor idretten viste det seg i 
etterkant at disse tiltakene fanget opp de fleste tap arrangørene fikk. 

Internasjonale arrangementer  
World Cup-rennene på Lillehammer i desember 2019 ble gjennomført med ny arrangør. Etter 
avviklingen av Lillehammer Skifestival AS tok Lillehammer Olympiapark over arrangementet. 
Gjennomføringen ble gjort med en blanding av ansatte i administrasjonen i Olympiaparken 
og både nye og gamle frivillige og ble en stor suksess. Tilbakemeldingen fra Det internasjonale 
skiforbundet var de beste som Lillehammer noen gang har fått. De fikk også kontroll på den 
krevende økonomien og gjennomførte et arrangement, i økonomisk balanse.  

For første gang ble det i sesongen 2019/2020 gjennomført en langrennstour som et samarbeid 
mellom Sveriges og Norges Skiforbund. Ski Tour 2020 startet med World Cup-renn i Östersund 
og Åre, før utøverne reiste til Meråker og Trondheim. Utøverne måtte reise med buss og tog 
organisert av Tour-selskapet for å få utdelt startnummer. I Meråker ble det noen værmessige 
utfordringer som gjorde at løypa som opprinnelig skulle være et langløp fra Storlien (SWE) 
til Meråker (NOR) ble endret til start og mål i Meråker. Det var et spektakulært renn som ble 
fulgt med TV-bilder fra både snøscooter og helikopter innover fjellet. I Trondheim var det de 
første World Cup-langrennsøvelsene siden 2009. Det ble også gjennomført World Cup-renn i 
kombinert i Trondheim. Etter et godt gjennomført VM i Telemark på Rjukan, var arrangøren 
igjen klare og arrangerte gode sportslige World Cup-renn med både streaming og TV-dekning fra 
arrangementet. 

Raw Air 2020 ble utfordrende og spesielt, og hoppturneringen ble dessverre aldri gjennomført i 
henhold til opprinnelige planer da korona gjorde at Raw Air Holmenkollen måtte gjennomføres 
uten tilskuere og turneringen ble stoppet rett før rennet i Trondheim. Den eneste arrangøren som 
fikk gjennomført på mer eller mindre normal måte var Lillehammer. I tillegg til Covid-19 ble årets 
turnering preget av krevende vær i starten, og det tradisjonsrike rennet i Holmenkollen måtte 
flyttes til Lillehammer. 

Narvik stod som arrangør av junior-VM i alpint i mars. Arrangøren rakk å gjennomføre 6 av 
11 konkurranser for over 300 utøvere fra 40 nasjoner, før resten av arrangementet ble kansellert 
på grunn av Covid-19 situasjonen. 
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Totalt ble det gjennomført følgende verdenscup-arrangement i 2019/2020: 
• Lillehammer: Verdenscup i hopp, kombinert og langrenn.  
• Trondheim: Verdenscup i hopp, kombinert og langrenn. 
• Meråker: Verdenscup i langrenn. 
• Kvitfjell: Verdenscup i alpint menn. 
• Holmenkollen, Oslo: Verdenscup i hopp, kombinert og langrenn.  
• Drammen: Verdenscup i langrenn. 
• Vikersund: Verdenscup i hopp, skiflyging. 
• Rjukan: Verdenscup i Telemark. 

På nivået under har det vært gjennomført flere COC-renn for hopp. I tillegg har det vært FIS-
cup for menn på Notodden i desember. For alpint har det vært arrangert E-cup både i Trysil og i 
Kvitfjell, mens kombinert har hatt COC-renn på Rena og FIS Youth Cup i Knyken.

Para World Cup 2019/2020 som prøve-VM for Para VM 2021 
Para snøsport VM 2021, som er det første felles verdensmesterskapet for snøidrettene ski (alpint 
og langrenn), skiskyting og snowboard, skal avholdes på Lillehammer og i februar 2021. 
Som prøve-VM ble det sesongen 2019/20 gjennomført en World Cup-konkurranse i nordisk 
(langrenn og skiskyting) på Birkebeineren skistadion i desember. Hele 230 utøvere/guider fra 23 
nasjoner deltok, og arrangementet ble med det en av de største World Cup-ene for parautøvere. 
I mars skulle det vært gjennomført to nye World Cup-konkurranser og prøve-VM-er i snowboard 
og alpint med til sammen ni konkurransedager. Det ble kun gjennomført en konkurranse i 
snowboard før de resterende konkurransene ble avlyst som følge av koronapandemien. 

Tabell: antall gjennomførte renn i sesongene 2018/2019 og 2019/2020. 
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Arrangement i klubb og krets 
I sesongen 2019/2020 var antallet gjennomførte renn 854, og antall avlysninger var 333. Det er en 
nedgang i antall terminfestede renn fra sesongen før, hvor det var 1088 terminfestede renn.  
Totalt er det registrert 156.498 påmeldinger i SportsAdmin i 2018/19 og 134.728 i 2019/20. 
Sesongen ble betydelig forkortet med Covid-19 situasjonen som oppstod i starten av mars, noe 
som sammen med en dårlig snøvinter sør i landet antas å være årsaken til det store antallet 
avlysninger. 

Norgesmesterskap 
På grunn av COVID-19 situasjon har det ikke blitt avholdt Norgesmesterskap i alle våre grener 
denne sesongen. NM del 1 i langrenn ble gjennomført i Drammen på Konnerud Skistadion 
og ble et vellykket NM til tross for svært utfordrende værforhold i forkant av arrangementet. 
Norgesmesterskapet i hopp normalbakke og lag ble gjennomført i Midtstuen i oktober på isspor 
og plast. Rena IL arrangerte NM junior normalbakke, lag og storbakke, mens Vikersund IF 
arrangerte NM junior liten bakke for kvinner. Telemark arrangerte NM i klassisk på Bjorli med 
svært gode snøforhold. På Lillehammer skulle Lillehammer Skiklubb gjennomføre Norges første 
felles NM for alle Skiforbundets grener i mars. Dette som en del av Norges Idrettsforbund sin 
«NM-Veka» Vinter. Det var planlagt TV-sendinger fra alle grener. Freeski sitt NM i slopestyle 
skulle gjennomføres på Geilo av Geilo IL Freeski. Telemark skulle arrangere NM i fjelltelemark i 
regi av Kjeringi Open. På grunn av den krevende situasjonen med Covid-19 ble arrangementene 
avlyst.

Arrangementsøkonomi 
Sesongen 2019/2020 ble svært krevende både for NSF og for lokale arrangører knyttet til økonomi. 
Dette skyldes ikke bare Covid-19 situasjonen, men også utfordringer med været, med lite snø og 
mye mildvær. NSF og lokal arrangør måtte investere i tilkjøring av snø for å redde NM i langrenn 
på Konnerud og senere i sesongen ble både hopprennet i Holmenkollen og Super G-rennet i 
Kvitfjell avlyst pga. krevende værforhold.  

Gjennom Regjeringens tiltakspakker fikk de fleste arrangører tilskudd som dekket opp deres tap, 
mens denne ordningen i svært liten grad traff NSF som hadde betydelige tap knyttet til markeds- 
og TV-inntekter. For Norges Skiforbund har arrangementsøkonomien således vært utfordrende.

UTDANNING OG KOMPETANSEARBEID
Det har vært en økning i antall kurs og oppmøtte deltakere i på kompetansetiltak i 2019. 
Se tabell 1 nedenfor. For øvrig vises det til grenens beretninger.

Tabell 1) Kursoversikt i perioden 2016-20191

 2016 2017 2018 2019

  Antall kurs2 125 821 1 034 1 331
  Antall deltakere3 1 957 8 758 11 298 11 100
  Deltakertimer4 35 382 37 317 43 655 48 332

1) Datagrunnlag hentet fra rapport tilsendt fra NIF, basert på registrerte kurs i Idrettskurs som 
 er post 3 godkjent.
2) Viser antall kurs gjennomført fra 01.01-31.12. 
3) Viser antall oppmøtte deltakere. 
4) Viser antall timer x antall deltakere.
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KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonsarbeidet i Norges Skiforbund har som hovedmål at skisporten opprettholder 
sin unike posisjon i Norge. Dette innebærer målrettet og strategisk kommunikasjon, internt og 
eksternt. Den vedtatte kommunikasjonsstrategien er utgangspunktet for arbeidet. Undersøkelser, 
målinger og evalueringer viser at Skiforbundet i stor grad opprettholder sin sterke posisjon, men 
at det internt i organisasjonen er store forskjeller når det gjelder ulike behov for oppfølging på 
kommunikasjonsområdet.

Målet er at Skiforbundet fortsatt skal være den beste idrettsorganisasjonen i Norge når det gjelder 
mediehåndtering. I 2019 viste den årlige undersøkelsen med norske journalister at forbundet 
vurderes blant de beste særforbundene i Norge, men at det var en liten tilbakegang fra året før. 
Tilbakemeldingene fra mediehusene i forbindelse med de årlige evalueringene er i stor grad 
positive.  

1. januar 2020 ble kommunikasjonsressursene i Skiforbundet slått sammen til en sentral enhet, 
som en del av fellesfunksjonene. Med denne organiseringen oppnår forbundet mer helhet, 
struktur og kraft i kommunikasjonsarbeidet, på tvers av grener og administrasjon. 

Covid-19 pandemien påvirket i stor grad kommunikasjonen internt og eksternt. På kort tid ble det 
utarbeidet en egen kommunikasjonsstrategi for å håndtere krisen på best mulig måte. Hovedfokus 
var til enhver tid å ha oppdatert informasjon til medlemmer og klubber. Teams ble det viktigste 
kommunikasjonsverktøyet i de fleste møter. Det ble også arrangert mediemøter, pressekonferanser 
og webinarer i langrenn med den digitale løsningen Zoom. 

Merkevare og eksponering 

TV-tall på NRK på norske tv-sendte skirenn i vinter. Kilde: NRK

Medieinteressen for Skiforbundets grener holder seg stabilt, men som tidligere er det store 
forskjeller når det gjelder eksponering og interesse. Langrenn har en unik posisjon og ikke noe 
tyder på at den er endret det siste året, selv om tv-tallene (lineær-tv) har gått noe ned. Omtalen 
i trykte medier og på nett er stabil. Redaksjonene melder tilbake om svært høye klikktall for 
langrennsaker på nett. 

Langrenn har flere ganger opplevd over 80 % markedsandel i vinter. De andre grenene holder seg 
har høye markedsandeler når sendingene er endel av NRKs sportslørdag eller NRKs sportssøndag. 
Når vi ser våre idretter alene på andre kanaler, så blir seertallene svakere. 
Interessen for hopp, alpint og kombinert holder seg godt, mens  freeski først og fremst har sine 
faste kjernegrupper med interesserte. 
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Figur: Omtalemengde grener.

Figur: Her sammenligner vi Norges Skiforbund med andre store norske firmaer og Norges 
Fotballforbund. Merk at her tar vi ut begrepet «Norges Skiforbund».

Figur: Her tar vi inn omtale over tid.
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Flere utøvere på para-landslagene får økt oppmerksomhet og det er en positiv økning i antall 
medieoppslag. For første gang i historien ble det i januar arrangert para-verdenscup sammen med 
den ordinære verdenscupen i langrenn i Dresden, og dette fikk stor og positiv oppmerksomhet. 
Gjennom sesongen var medarbeidere fra kommunikasjonsenheten til stede under enkelte 
konkurranser for å sørge for best mulig dekning. 

Figur: Idrettsinteressen i befolkningen. Kilde: Sponsor Insight.

Figur: NSFs utøvere er svært populære i den norske befolkning.  Kilde: Sponsor Insight.
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Omdømme
Norges Skiforbunds utøvere er svært populære, 8 av de 20 første på lista kommer fra Norges 
Skiforbunds grener. Sammen med fotball er Skiforbundet mest omtalt i media av alle i norsk 
idrett. Det betyr også negative medieoppslag som utfordrer organisasjonens omdømme. 
Etter turbulente år med dopingsaker og rettsak har det siste året ikke hatt store og krevende 
enkelthendelser, men temaer som bruk av fluor og forbud mot dette har fått oppmerksomhet. 
Skiforbundets regnskap og økonomiske situasjon får årlig omtale i media. Korona-krisen og de 
økonomiske konsekvensene har hatt og har stor interesse.  

Målinger foretatt av Sponsor Insight og PR-barometeret Aalund viser at omdømmet til 
Skiforbundet er i jevn, positiv utvikling etter dopingsakene i 2016. Det er viktig å presisere at det 
ikke kommer tydelig frem hvem som defineres som Skiforbundet i denne sammenhengen.   

Figur: PR Barometeret 2019.

Figur: Skiforbundet har styrket omdømmet sitt siste årene. Kilde: Sponsor Insight.

Skiforbundet.no

Omdømme pr. april 2019-2020 Norges Skiforbund
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I 2019/2020 var det ca. 7 millioner sidevisninger på Skiforbundets hjemmeside. Antall unike 
sidevisninger var på 5,3 millioner. Det er klart høyest treff på skiforbundet.no i perioden 1. januar 
til 1. april.

Arrangementssidene våre er meget godt besøkt om vinteren. For eksempel var det 29.000 unike 
besøkende under Norgescuprennet i langrenn for juniorer i Holmenkollen i vinter i løpet av en 
helg.

Temasider som barn og skiidrett er populære, blant annet skiutstyr. Vi hadde 57.000 unike 
besøkende på denne seksjonen sist sesong.      

Både grener og kretser har godt besøk på sine nettsider. For oss er det oftest ikke noe mål om å ha 
høyest besøk, men at vi treffer riktig målgruppe i Ski-Norge. Dette så vi for eksempel at vi gjorde 
under koronastarten hvor vi samlet informasjon på NSFs flater.

De siste årene har det blitt innført nye rutiner på innholdssamarbeid med kretssider. Målsettingen 
har vært at skiforbundet.no hele tiden er oppdatert med riktig innhold, samt at innholdet deles på 
riktig sted i sosiale medier. Vi ser også at innhold på skiforbundet.no kan nå ut til svært mange i 
ski-Norge. 

Sosiale medier
Totalt når Skiforbundet nå over en halv million følgere via sosiale medier, fordelt på våre 
forskjellige kontoer. Samlet sett har vi cirka 100 offisielle kontoer inkludert krets. En økende del 
av mediebildet dreier seg om innhold som blir publisert gjennom ulike sosiale medier. På NSFs 
sentrale sosiale medier-kontoer har vi over 14.000 følgere på Facebook, 3500 følgere på Instagram 
og 3000 følgere på twitter. Norges Skiforbund er også representert på YouTube som et supplement 
til vår videoplattform.

På våre sosiale medier-kontoer har antall poster og følgere økt. Når det gjelder økning av følgere 
har det vært relativt stabilt på Facebook, dette er også trenden i markedet. Derimot ser vi en 
økning av følgere på Instagram. Det er gjennomført et større antall livesendinger via sosiale 
medier fra ulike arrangementer. Skistyrets sosiale medier-strategi blir fulgt. Skiforbundet er i dag 
godt representert i de mest brukte kanalene. Det er høyest aktivitet på Facebook og Instagram, og 
noe variabel bruk på twitter. 



18 NSF ÅRSBERETNING 2019/2020 

Innholdsproduksjon og videoarkiv
Skiforbundet valgte høsten 2019 å gjøre en strategisk endring når det gjelder videoproduksjon. 
Etter en totalvurdering, valgte man en løsning der man ikke har videojournalist som jobber fast i 
forbundet, men heller leier foto og redigeringstjenester etter behov. Kommunikasjonsenheten og 
noen grener har faste samarbeidspartnere og dette er så langt en vellykket modell. 

 Figur: NSFs videoplattform.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Aktivitetsregnskapet for Norges Skiforbund viser et underskudd på 13,8 millioner kroner i 2019, 
med en tilsvarende negativ endring i egenkapitalen. Egenkapitalen ved årsavslutning 31.12.19 er 
på 61,3 millioner kroner, mens den frie egenkapital er 56,7 millioner kroner. 

Fellesfunksjonene står for 6,4 millioner kroner av underskuddet, mens grenene har et samlet 
underskudd på 7,5 millioner kroner. Underskuddet i fellesfunksjonene dreier seg om planlagte 
kostnader knyttet til kompetanse, krets og organisasjonsutvalg som av Skitinget fikk i oppgave å 
se på ulike modeller knyttet til forbundets organisering. Disse overskridelsene var planlagte og 
godkjent av Skistyret.

Hopp har et underskudd på 6,2 millioner kroner i 2019. Samarbeidsavtalen mellom hopp og Kina 
ble sagt opp uten forvarsel oktober 2019, og avtalebruddet førte til at hopp ikke fikk planlagte 
inntekter i forbindelse med prosjektet. I hopps underskudd ligger det også manglende inntekter 
etter at budsjetterte sponsorinntekter ikke ble realisert. Grenen alpint leverte et underskudd på 
1,6 millioner kroner. De øvrige grenene leverte resultater i tråd med budsjett eller i økonomisk 
balanse.  

Offentlige midler
Skiforbundet mottok i 2019 35,9 millioner i offentlige tilskudd, mot 25,6 millioner i 2018. 
En betydelig del av økningen skyldes endring i utbetalingstidspunkt for Utstyrsmidler, i tillegg 
var det en økning i tilskudd til Para-idretten.
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Arrangement
Inntektene fra TV- og markedsavtaler knyttet til arrangement i regi av Skiforbundet var 
89,2 millioner kroner i 2019. Kostnadene, som består av tilskudd til arrangørene, direkte 
gjennomføringskostnader og drift av arrangementsavdelingen, på 68,2 millioner kroner.
Økte inntekter og forbedret resultat skyldes hovedsakelig en økt arrangementsportefølje, 
høyere sponsorinntekter og kostnadsreduserende tiltak. Det var heller ingen avlysninger 
av verdenscuprenn i 2019. 

Aktivitetsbaserte inntekter
Skiforbundets aktivitetsbaserte inntekter skriver seg til inntekter fra skilisensen. Inntektene fra 
skilisensen i 2019/20 er betydelige lavere enn foregående sesong, noe som skyldes en stor nedgang 
i engangslisenser som følge av avlysning av turrennene i mars.

INTERNASJONALT ARBEID

Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) ble i den den tredje rapporten fra Association of 
International Olympic Winter Sports Federations (AIOWF) sin governance review kåret til det 
beste av alle vinteridrettsforbund innenfor governancespørsmål. Rapporten inneholder 50 målbare 
indikatorer innenfor hovedområdene; «transpearencey, integrity, democracy, development og 
control mechanisms». Av 200 oppnåelige poeng, har FIS nådd 170, noe som er en forbedring 
fra forrige rapport med 20 poeng. FIS er nå klassifisert på toppnivå innen governancespørsmål 
definert i rapporten. Skipresident Erik Røste deltok i dette arbeidet.

Norges Skiforbund har vært en pådriver blant annet for en bedring av kjønnsbalansen i FIS 
gjennom forslag fremmet til FIS kongressen i 2018. Alle forslagene ble implementert gjennom FIS 
sin «gender equity working group». Som et ledd i arbeidet var Norges Skiforbund høsten 2019 vert 
for det internasjonale seminaret for Morgendagens Skiledere, avholdt helgen 12.–14. september. 
75 deltakere fra 21 nasjoner deltok, og fikk ta del i et program hvor blant annet Marit Bjørgen var 
gjesteforeleser. FIS sin generalsekretær Sarah Lewis var også til stede på seminaret, sammen med 
representanter fra FIS sin «gender equity working group». 
Høsten 2019 vedtok FIS innføring av fluorforbud fra sesongen 2020/2021. Norges Skiforbund har 
vært representert ved skipresident i FIS sin arbeidsgruppe som har ansvar for implementering av 
forbudet. 

I februar 2020 ettersendte Norges Skiforbund et kongressforslag til FIS-kongressen om at VM 
øvelse hopp stor bakke for kvinner ønskes innlemmet i det nordiske VM programmet. Selv 
om dette var langt etter formell frist for å sende inn forslag, aksepterte FIS Council å behandle 
forslaget på FIS kongressen. Selv om det ikke ble avholdt kongress, vedtok FIS Council at stor 
bakke for kvinner allerede blir implementert i Oberstdorf vinteren 2021.  

Det har gjennom denne sesongen også vært arbeidet med søknaden om VM i Nordiske grener 
til Trondheim i 2025. Mesterskapet skulle opprinnelig ha vært tildelt og annonsert under FIS 
kongressen våren 2020. Endelig tildeling vil foregå høsten 2020, som følge av kongressutsettelsen. 

Norges Skiforbund ved president og generalsekretær deltar i en nordisk samarbeidsgruppe med 
Skiforbundene fra Sverige, Finland, Island, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Som følge av 
Covid-19 pandemien har det ikke vært avholdt møter i samarbeidsgruppen denne sesongen. 
Det har gjennom sesongen vært arbeidet aktivt med forberedelse til Para-VM i 2021. 
Forberedelsene skjer i godt samarbeid mellom de nasjonale vinteridrettsforbundene og IPC. 
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Internasjonalt breddearbeid
Norges Skiforbund bidrar med flere internasjonale breddeprosjekter i løpet av en sesong. 
For 9. året på rad ble det høsten 2019 arrangert internasjonal juniorsamling i langrenn på 
Sjusjøen.169 utøvere og trenere fra 21 nasjoner deltok på samlingen. Dette er ny rekord på 
antall nasjoner. Spesielt hyggelig var det at Tyskland igjen tok turen til Sjusjøen, da det nettopp 
var Tyskland samlingen startet opp med. Skiforbundet i samarbeid med Equinor betaler for 
deltakerne fra de ankommer Gardermoen til de reiser tilbake. Programmet er syv dager med 
trening på Sjusjøen med fokus på kompetansedeling og inspirasjon. 

Som en del av arbeidet i FIS S.C. Youth and Children CC blir det gjennomført Internasjonalt 
trenerseminar med fokus på basisferdigheter for barn og unge. Norges Skiforbund er en del av en 
arbeidsgruppe som planlegger og gjennomfører seminaret i regi av FIS. 

Høsten 2019 ble det gjennomført kurs på rulleski. FIS Youth and Children, Norges Skiforbund og 
det Romanske Skiforbundet arrangerte kurs i Cheile Gradistei i Romania 3.-5. mai. 
63 klubbtrenere og forbundstrenere fra Romania, Sverige, Serbia, Libanon, Storbritannia, 
Tyskland og Norge deltok.

SAMHANDLING OG ORGANISASJON

Antidoping arbeid 
Norges Skiforbunds sertifisering som Rent Særforbund gikk ut desember 2019. Søknad om 
re-sertifisering krevde fremlegging av ny og oppdatert handlingsplan som inneholdt blant annet 
vurdering av risikofaktorer for brudd på dopingbestemmelser for vår idrett og grener.
Revidert handlingsplan ble vedtatt av Skistyret desember 2019 og som følges opp av 
Generalsekretær.  Handlingsplanens varighet er fra 1. januar 2020 til 1. januar 2024.  
Planen kan i perioden revideres etter behov. Norges Skiforbund ble re-sertifisert som Rent 
Særforbund januar 2020.

Den årlige rapporten om nøkkeltallene for antidopingarbeidet fra Antidoping Norge til 
Skiforbundet viser at det er gjennomført 9 foredrag, stands og informasjonsmøter i 2018. Det er 
totalt registret 2971 skiutøvere som har fullført Ren Utøver. Blant klubbene er det 113 som har 
gjennomført Rent Idrettslag, det vil si 20 nye klubber i 2018. 

Norges Skiforbund har 28 meldepliktige landslagutøvere. Videre er det gjennomført 509 
dopingprøver i 2018, ingen av dem medførte påtalebegjæring eller vedtak om forenklet 
behandling. Det er gjennomført 2 antidopingkurs for landslagsutøvere i 2018. Videre er det 
gjennomført kurs for alt helsepersonell.  

Risikovurdering og opprettelse av risikoutvalg
I 2017 ble det startet et arbeid med en systematisk risikokartlegging av virksomheten. Prosessen 
har blitt gjennomført med god støtte fra Equinor sine eksperter på området. I august 2019 
besluttet styret å formalisere det videre risikoarbeidet gjennom å sette ned et risikoutvalg med 
representanter fra styret og administrasjonen. Utvalgets mandat ble fastsatt som følger:
• Gjennomføre overordnede risikovurderinger og utarbeide risikokart for NSF totalt sett, på 

bakgrunn av grenenes risikokart og egne vurderinger.
• Foreslå eventuelle tiltak for Skistyret og Generalsekretæren på bakgrunn av risikovurderingene.
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Som en del av arbeidet ble også alle grener og fellesfunksjonene pålagt å gjennomføre en revisjon 
og oppdatering av risikokartet for sin virksomhet minimum en gang årlig.

Risikoutvalget avholdt ett møte før koronapandemien inntraff, og fikk senere en sentral rolle i 
forbundets håndtering av pandemien.

Koronapandemien
De første konsekvensene av koronapandemien ble merkbare i Norge i midten av februar 2020. I 
første omgang ble det iverksatt smittevern- og hygienetiltak ved arrangement, reisevirksomhet, 
treninger og samlinger. I slutten av februar opprettet NSF en beredskapsgruppe som løpende 
skulle vurdere situasjonen og fortløpende fatte nødvendige beslutninger knyttet til aktivitet og 
arrangement i forbundets regi. 

Avlysningene av arrangementene i mars, samt nedstengning av aktiviteten for øvrig, fikk 
dramatiske økonomiske konsekvenser. For styret var det i denne situasjonen viktig å gjøre raske, 
nødvendige og omfattende tiltak. Risikoutvalget presentert et forslag for Skistyret som la grunnlag 
for styret beslutninger og vedtak. Utvalget arbeidet tett sammen med administrasjonen gjennom 
hele perioden for å få oversikt og vurdere fortløpende nødvendige tiltak.

For å kunne dekke inn påført tap, ble alle grener og fellesfunksjonene pålagt et nytt resultatkrav. 
Det ble også iverksatt omfattende permitteringer, og ca. 100 ansatte ble helt eller delvis permittert 
fra 30. april.

Styret valgte også, i samråd med skikretslederne, å utsette Skitinget til 2021.

TV-rettigheter 
Avtalene om TV- og mediarettighetene som Norges Skiforbund eier forhandles hvert 
femte år. Våren 2020 ble avtalene for perioden 2021/22-2025/2026 reforhandlet. Avtalene 
danner grunnlaget både for arrangørene i Norge, og også for finansiering av både topp- og 
breddeaktiviteter i Norges Skiforbund. 

De nye TV avtalene ble fremforhandlet med et godt resultat, både innholdsmessig og økonomisk. 
Avtalen gir et solid fundament for videre utvikling av skisporten i Norge. Infront Sports&Media 
Group ble valgt som partner for salg av TV-rettighetene i det internasjonale markedet. NRK i 
samarbeid med TV2 ble valgt som nasjonal(e) mediepartner(e). 

Organisasjonsutvalgets innstilling
Etter Skitinget 2018 ble det oppnevnt et organisasjonsutvalg som skulle se på forbundets politiske 
styringsmodell. I oktober 2019 forelå høringsnotat med utvalgets foreløpige anbefalinger. Dette 
ble sendt på høring i organisasjonen, og innen høringsfristen i januar var det mottatt svar fra 
skikretser, klubber, enkeltmedlemmer, grenkomiteer og andre utvalg i NSF.

Organisasjonsutvalgets endelige rapport og anbefalinger ble framlagt våren 2020, og skistyret 
startet raskt arbeidet med oppfølging av utvalgets anbefalinger.
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Etikk i Skiforbundet
Etikkarbeidet som ble igangsatt etter Skitinget 2018, resulterte høsten 2019 i at Skistyret vedtok 
«etiske retningslinjer for skiidretten». Skistyret besluttet også at etisk komite skal oppnevnes 
fra kommende skiting, og vedtok mandatet for komiteen. Samtidig pågår et betydelig arbeid 
på etikkområdet i regi av NIF, blant annet sees det på mulighetene for å opprette en felles 
varslingskanal for idretten. Med bakgrunn i dette valgte Skistyret å avvente NIFs arbeid med 
varslingskanal og etisk komite.

Miljø og bærekraft
Miljø og bærekraft var gjennomgående fokusområde på arrangør- og anleggsseminaret som ble 
gjennomført i oktober 2019. Her var det spennende foredrag fra Bislett Games v/Steinar Hoen 
hvor Ski-Norge fikk se hvordan idrett og bærekraft kan gå hånd i hånd. Det var også ulike sesjoner 
hvor deltakerne blant annet kunne lære mer om klimavennlig snøproduksjon eller gjennomføre 
workshop med FNs bærekraftsmål, hvor fokuset var å finne løsninger for å kunne gjennomføre 
bærekraftige skiarrangement. 

NSFs miljøråd er nedsatt med administrative ressurser både fra fellesfunksjoner og gren. 
Miljørådet arbeider med å sette bærekraftsarbeidet i system. Før Covid-19 situasjonen ble 
det startet opp et arbeid med å miljøsertifisere NSFs kontorlokaler og smørebusser gjennom 
Miljøfyrtårn. Det er ikke satt en dato for når arbeidet er satt for å starte opp igjen. 

Gjennomført omorganisering 
Høsten 2019 ble det gjennomført en omorganisering av de administrative fellesfunksjonene 
i Skiforbundet. Omorganiseringen skulle dekke tre behov; tilpasning av kostnadsnivå til 
dagens inntektsbase, klargjøring av ansvarsforholdene mellom fellesfunksjoner og grener, samt 
kompetanseutvikling for å imøtekomme omverdenens krav til leveranse fra Norges Skiforbund. 
Det ble vedtatt å benytte sluttpakker som virkemiddel for gjennomføring av omorganiseringen. 
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Økonomisk
årsberetning
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Til Norges Skiforbunds ting 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Norges Skiforbunds årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultat på 
kr 13 788 000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater 
og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
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side 2 
Uavhengig revisors beretning -  
Norges Skiforbund 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, 
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller 
forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter. 
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side 3 
Uavhengig revisors beretning -  
Norges Skiforbund 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 29. april 2020 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Bjørn Prestegard 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

BBjjøørrnn  MMaaggnnee  PPrreesstteeggaarrdd
SSttaattssaauuttoorriisseerrtt  rreevviissoorr
Serienummer: 9578-5999-4-2733085
IP: 217.173.xxx.xxx
2020-05-28 09:29:47Z
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ALPINT
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alpinkomiteens 
årsberetning 2019/2020

COVID19 
På grunn av Covid-19 pandemien besluttet regjeringen å stenge all idrettsaktivitet fra 12. mars 
kl.18.00 og ut sesongen. Alle våre arrangement for resten av sesongen ble derfor kansellert med 
umiddelbar virkning. Alpint permitterte en stor del av våre ansatte og flere tok lønnskutt, slik at 
alle bidrar i dugnaden for hele Ski-Norge for å komme oss gjennom denne krevende situasjonen 
for landet. 

BREDDEAKTIVITET

MEDLEMSMASSEN
Idrettsregistreringen viser medlemstall på ca. 17.000 i alpinklubbene for 2019. Antallet aktive 
konkurranseløpere på FIS-nivå har vært stabile de siste årene, og ligger nå på 384 utøvere. 
Form for aktivitet varierer for de ulike alderstrinn og nivå, og er kommentert i det følgende. 

KLUBBAKTIVITET FOR BARN 6-12 ÅR 
Breddeidretten er organisert gjennom klubbene, som igjen er veiledet og styrt fra den enkelte 
krets. Et godt organisert tilbud i aldersbestemte klasser er forutsetning for utvikling av alpint. 
Fokus er derfor alt fra vanlig skilek til organisert trening, denne aktiviteten er forankret gjennom 
alpint sitt dokument som heter “Langsiktig utviklingsplan Alpint”. Dette dokumentet er forankret 
opp mot SPD, hvor hovedfokus for denne aldersgruppen er de tre første punktene i pyramiden, 
6 år aktiv start, gøy. 8-9 år Fundament basis, 10-12 år lære å trene. 

Magdalena Egger fra 
Østerrike i aksjon under 
Junior-VM 2020 i alpint 
i Narvik. Kommuneo-
verlegen i Narvik stanser 
det pågående junior-VM 
i alpint som følge av 
spredningen av korona-
viruset. Det betyr at de 
tre siste konkurranse-
dagene av mesterskapet 
ikke blir gjennomført. 
Over 300 utøvere fra 40 
land deltar i junior-VM 
i Narvik. Foto: Jan-Arne 
Pettersen / Arrangør 
Narvik 2020 / NTB 
scanpix.
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Telenorkarusellen er et godt eksempel på aktivitet. Her har ca. 6900 barn under 12 år deltatt 
gjennom sesongen, og til sammen 68 klubber stått for gjennomføringen. Karusellen vurderes 
å være et positivt bidrag til rekruttering til alpinidretten. Også Bendit Alpinfestival nevnes som 
et vellykket arrangement, og i år skulle den blitt arrangert for 17.- gang på Ål, i mars måned. 
På grunn av covid19 måtte dessverre arrangementet avlyses. Normalt pleier arrangementet å ha 
rundt 1000 deltagere. 

KLUBBAKTIVITET FOR UNGDOM 13-20 ÅR 
På klubbnivå er det mest aktivitet- og størst fokus på aldersgruppen 13-15 år. Alpint har blitt 
en helårsidrett i denne aldersgruppen. Klubbene søker i større grad å leie inn trenerkrefter til 
samlinger, og i større miljø brukes dessuten heltidsansatte som trenere. I disse årsklassene er 
det fokus på: 13-14 år, trening for å trene (utvikle fysiske egenskaper) 15-16 år, trene for å trene 
(systematisering). Norske løpere holder et høyt internasjonalt nivå innen disse aldersklassene, 
noe vi år etter år får bekreftet gjennom gode resultater på deltakelse på internasjonale barnerenn. 
Denne sesongen hadde vi løpere som deltok i Slovenia, Pokal Loka. Whistler Cup, Canada, ble 
avlyst pga Covid-19. 

Etter ungdomsskolen er skigymnas et naturlig valg for den som vil satse aktivt på alpint og 
kombinere satsningen med videregående skole. Norges Skiforbund alpint kommuniserer, 
samarbeider og evaluerer med skigymnasene om utvikling av løperne. Dette arbeidet videreføres 
og gir samtidig en kontinuerlig utvikling av struktur og organisering. Samarbeidet mellom 
forbundet og de ulike skigymnasene gjennomføres gjennom kontinuerlig kontakt, møter, faglige 
seminar, kontakt på renn og samlinger og tett samarbeid i gjennomføring av Ironman-testene 
både vår og høst. 

Ironman-testene gjennomføres flere steder i landet der administrasjonen i Skiforbundet alpint 
bidrar. Dette er for å sikre felles protokoll for utførelse, enhetlig strategi og matching av talenter. 
Det ble gjennomført tester høst 2019, men vår 2020 utgikk som følge av Covid-19. 

Alpinisten Aleksander 
Aamodt Kilde fikk 

trofeet for sammenlagt-
seieren i verdenscupen. 

Foto: Erik Johansen / 
NTB scanpix.
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Alpint mener det er viktig å sikre og tilrettelegge for fartsrenn og fartstrening for løpere i 
klubber og på skigymnas. Fartsuka på Hafjell er et positivt bidrag i så måte. Fellessamlinger og 
treningsopplegg i etterkant av fartsuka når traseene er sikret for fartskjøring er andre tiltak som 
kan nevnes. I år var det cirka 350 deltagere med på denne samlingen. Fellessamlinger vår og 
sommer 2020 utgikk på grunn av Covid-19, men administrasjonen ser på aktuelle løsninger for 
å erstatte denne aktiviteten i løpet av høsten 2020. 

SKIIDRETT OG VOKSNE (21 ÅR OG ELDRE) 
Toppsatsingen innen dette segmentet foregår i landslagsregi. Vi har et mål om full lagstruktur, noe 
som søkes oppnådd i størst mulig grad innenfor de økonomiske rammer Norges Skiforbund alpint 
har til rådighet. 

Vi har i tillegg bidratt til et seniortilbud utenom sentrale landslag gjennom samarbeid med 
SNØ-laget og TrønderAlpint (NTNU), tilknyttet skigymnas og klubb. Målet er i større grad å 
opprettholde et tilbud for seniorer som er ferdig med gymnas. Flere av landslagsutøverne kommer 
fra nettopp slike miljøer, noe som har stimulert flere landslagsutøvere til å studere ved siden av full 
satsning. 

For de voksne arrangeres Norwegian Master som nå har eksistert i 10 år. Dette er et rennkonsept 
for løpere f.o.m. 20 år som ikke lenger er aktive, men som likevel ønsker å opprettholde 
alpinaktivitet og delta i miljøet. Veteran (Masters) har i tillegg sitt eget veteran - NM som avholdes 
på slutten av sesongen hvert år. Dette ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Det samme gjaldt 
Masters VM. 

TOPPIDRETT 

SPORTSLIGE PRESTASJONER 
Vi er med å prege verdenscupen både for damer og herrer.
For sesongen 2019/2020 kan ikke det bedre vises med enn at Aleksander Aamodt Kilde vant 
verdenscupen sammenlagt, og Henrik Kristoffersen på tredjeplass. Henrik Kristoffersen vant også 
slalåm- og storslalåmcupene. Atle Lie Mcgrath vant europacupen sammenlagt med en historisk 
god margin. I nasjonscupen ble herrene nummer to, bak Sveits. Kvinnene ble nummer seks. 
Sammenlagt ble Norge nummer fire i nasjonscupen, én plass ned fra forrige sesong. 

WC-finalen i Cortina ble avlyst pga Covid-19. Europacupen ble avsluttet for begge kjønn den 
17. mars. 

PARA
Vi legger bak oss en svært god sesong for Jesper Saltvik Pedersen. Han har prestert jevnt hele 
sesongen, og har pallplasser i hvert renn han har kjørt. I tillegg til gode plasseringer, har også det 
skitekniske vært bra og han har kjørt opp mot sitt beste i hvert renn. Han har også tatt sin første 
WC-seier i utfor, og sin tredje strake sammenlagtseier i WC totalt. Dette er vi godt fornøyd med. 
Marcus Grasto Nilson har tatt steg siden forrige sesong, og viser fremgang i alle grener. 

LANDSLAG 2019–2020 

A-status, kvinner 
1. Nina Løseth, Spjelkavik IL. 
2. Kristin Anna Lysdahl, Bærums Skiklub. 
3. Thea Stjernesund, Hakadal IL. 
4. Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival. 
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B-status, kvinner 
1. Maria Tviberg, Geilo IL. 
2. Maren Skjøld, Gjøvik Skiklubb. 
3. Kristina Riis-Johannesen, Ready IL. 
4. Mina Fuerst Holtmann, Bærums Skiklub. 
5. Kajsa Vickhoff Lie, Bærums Skiklub. 
6. Kaja Norbye, Heming IL. 

C-status, kvinner 
1. Marthe Monsen, Bærums Skiklub. 
2. Marthe Berg Edseth, Heming IL. 
3. Hannah Sæthereng, Harestua IL. 
4. Kristiane Bekkestad, Ål Alpin. 

A-status, herrer 
1. Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin 
2. Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL. 
3. Adrian Smiseth Sejersted, Stabæk IF. 
4. Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub. 
5. Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb. 
6. Leif Kristian Haugen, Lommedalens IL. 

B-status, herrer 
1. Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb. 
2. Sebastian Johan Foss Solevåg, Spjelkavik IL. 
3. Timon Haugan, Oppdal Alpin. 
4. Lucas Braathen, Bærums Skiklub. 

C-status, herrer 
1. Atle Lie Mcgrath, Bærums Skiklub. 
2. Bjørn Brudevoll, Hemsedal IL. 
3. Fabien Wilkens Solheim, IL Heming. 

Landslag para elite alpint 
1. Jesper Saltvik Pedersen, Plogen IL. 
2. Marcus Grasto Nilsson, Ready. 

STØTTEAPPARAT 

WC Kvinner 
• Tim Gfeller – Landslagssjef kvinner. 
• Tron Moger – Fartssjef kvinner. 
• Thomas Rødseth – Assistent trener. 
• Janne Haarala – Hovedtrener Tek. 
• Daniel S Tangen – Fysisk trener. 
• Karina Wathne – Assistent trener. 
• Peter Zorman – Pool service. 
• Martin Holzmeister – Pool Service. 
• Tor Schjetne – Pool Service.

EC Kvinner 
• Erik Skaslien – Hovedtrener EC kvinner. 
• Jonas Landsholm – Assistent trener EC kvinner. 
• Tor Arvid Semb – Pool Service. 
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WC Herrer 
• Steve Skavik – Landslagssjef herrer.
• Peter Anderson – Fartssjef herrer. 
• Fabien Mazuir – Assistent fart herrer. 
• Øyvind Haraldsen– Assistent fart herrer. 
• Johnny Davidsen – Programansvarlig tek. 
• Michael Rottensteiner – Assistent tek. herrer. 
• Christian Mithassel – Assistent tek. herrer .
• Stian Rekdal Nielsen – Fysisk trener. 
• Igor Pleznik – Pool service. 
• Matevz Kanic – Pool service. 
• Tine Hocevar – Pool serivce. 
• Bruno Grandi – Pool service. 
• Tor Schjetne – Pool service. 
• Gaspar Hiti – Pool service.

EC Herrer 
• Andreas Kollenborg – Assistant tek. herrer. 

Para 
• Hans Blattmann – Landslagssjef Para. 
• Synne Sofie Stangeland – Trener Para. 
• Beate C. Haugen – Bredde og rekrutteringsansvarlig Para. 

Helseteam 
•  Steffen Skancke – Manuell terapeut, Helsekoordinator. 
• Trond Floberghagen – Medisinsk ansvarlig. 
• Marc Strauss – Ortoped. 
• Simon Boretti – Manuell terapeut, herrer. 
• Joakim Sørheim – Manuell terapeut, herrer. 
• Øyvind Erås – Manuell terapeut, herrer. 
• Bjørn Røe, Manuell terapeut, kvinner. 
• Nina Paulsen, Manuell terapeut, kvinner.
• Bjørnar Haaland, Manuell terapeut, kvinner. 

Jesper Saltvik Pedersen 
leverte en fantastisk 
sesong. Her under 
verdenscuprennene i 
Russland i vinter. 
Foto IPC/arrangør.
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PARAIDRETT 

Breddeaktiviteten innenfor para har vært organisert på flere ulike måter. Mye av breddeaktiviteten 
har vært organisert sammen med landslagsaktiviteten hvor man samler ressurser, sprer kunnskap 
og skaper et miljø. Parautøverne har også deltatt på flere breddesamlinger i NSF-regi sammen med 
funksjonsfriske utøvere, blant annet på Folgefonna i juni 2019 og på Hafjell i januar 2020. 

I februar ble det arrangert en aktivitetsdag for funksjonshemmede på ski i SNØ. Her hadde vi stor 
oppslutning med mange deltagere, og god hjelp fra hjelpemiddelleverandører som Sitski Norway 
og Bardum, samt deltagelse fra rehabiliteringsinstitusjoner som Catosenteret. 

Det var planlagt breddeaktivitet i regi av NSF paraalpint på Ridderuka og Camp Spinal på Hafjell, 
som er viktige rekrutteringsarenaer for oss. Disse arrangementene ble dessverre avlyst grunnet 
Covid-19, og dette kan få konsekvenser for rekruttering inn i paraalpint den kommende tiden. 

Toppidrettssenteret har blitt en base for kunnskapsutveksling og trening, hvor NSF-trenere jobber 
tett med fagpersoner på OLT. Her gjennomføres ukentlige treningsopplegg rettet mot bredde 
og toppidrett i regi av NSF og fagressurser fra Olympiatoppen. 

Utviklingslaget har bestått av Thomas Daae og Kjell Inge Eidsaunet. 

ANLEGG 

Henviser til Skistyrets årsberetning og medfølgende anleggskapittel.
Spesifikt kan nevnes at det innen alpint jobbes for å få realisert et nytt arenabygg i Hafjell 
Nasjonalanlegg. Dette er planlagt mellom Lodgen og dagens målhus, og vil erstatte riksanlegget 
i bunnen av bakken. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 30 millioner kroner. 

Alpinister 
Kick The limits.
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ARRANGEMENT 

INTERNASJONALE RENN 

World Cup Kvitfjell
World cup utfor på Kvitfjell ble gjennomført 7. mars 2019 i henhold til kalender. Super-G 
8. mars ble avlyst grunnet værforholdene. Av det som ble gjennomført fikk arrangør gode 
tilbakemeldinger fra FIS. 

Europa Cup Kvitfjell og Trysil
Det ble gjennomført to storslalåmrenn både for menn og kvinner i Trysil samt ett Super G- renn 
og én superkombinasjon kvinner og to utforrenn menn på Kvitfjell.
FIS gir gode tilbakemeldinger på arrangementene, og vi har en klar målsetting om å gjennomføre 
EC renn både damer og herrer årlig fremover. Dette er en klar forutsetning for å kunne bli tildelt 
flere WC arrangementer som er et klart ønske fra Skiforbundet. 

FIS renn
Rennsesongen for alpine FIS-renn strekker seg fra november 2019, tom 12.mars 2020, pga. 
Covid-19. Vi var midt i en rennrunde på Voss da pålagt stengning trådte i kraft og sesongen måtte 
avslutte.

Som tidligere år, har Norges Skiforbund Alpint, med et meget godt samarbeid mellom 
arrangørene gjennomført et tilnærmet planlagt rennprogram. Denne sesongen er alle renn 
gjennomført frem til Covid-19, til tross for at noen renn er flyttet på grunn av dårlig vær. Det har 
vært arrangementer fordelt over hele landet med en god geografisk spredning. FIS- kalenderen 
er i en kontinuerlig evalueringsprosess med skigymnas og arrangør. I den forbindelse utvikler 
man kalenderen med små korrigeringer årlig. En stor takk til alle arrangørklubber for flott 
gjennomførte renn til beste for norsk alpinidrett! Det ytes stor innsats med å få til de beste forhold 
til løperne både fra arrangørene og bakkeeiernes side. Bakkeeiernes samspill med arrangørene er 
avgjørende for snøunderlaget, samt generell tilretteleggelse i og disposisjon av anlegget. FIS-renn 
planlegges for et år av gangen, mens mesterskap settes etter en treårsperiode. 

Bilde fra Frydenbø 
Cup i vinter.
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Junior VM
Junior VM ble arrangert på hjemmebane i Narvik. Leder for troppen var Stefan Johnsen Havnelid. 
Junior-VM i Narvik ble et flott arrangement, med stort lokalt og regionalt engasjement med 
mange dyktige frivillige. Narvik fikk vist fram at de er en meget god kandidat for VM Alpint. 
På grunn av Covid-19 ble junior-VM dessverre avbruttt halvveis i mesterskapet. Det ble 
gjennomført utfor, super G, kombinasjon kvinner og storslalåm kvinner. Vi ble sjette beste nasjon 
under J-VM i Narvik. Kaja Nordbye tok bronse i storslalåm, ellers fikk vi tre fjerdeplasser. 

NORGESMESTERSKAPENE 

NM Alpint 
Avlyst. 

NM Alpint Junior II
Øvelsene GS og SL ble gjennomført på Ål i desember 2019. Utfor, superkombinasjon og 
SG planlagt gjennomført på Hafjell under NM alpint ble avlyst etter regjeringens vedtak 
om nedstenging 12. mars 2020 som følge av Covid-19-situasjonen. 

NM Alpint Junior I
Øvelsene utfor, superkombinasjon og SG fant sted under fartsuka i Hafjell siste uka i januar. 
Arrangør var Lillehammer Skiklubb. Øvelsene GS og SL var eget mesterskap som ble arrangert 
på Norefjell 18. og 19. januar. 

NASJONALE RENN 
Hovedlandsrennet ble avlyst.

INTERNASJONALT ARBEID 

Alpint er representert i FIS komiteer i perioden 2018-2020 (2 års periode) 
med følgende sju medlemmer: 
Claus Johan Ryste Executive Board Alpinkomitèen.
Marius Arnesen Sub-Committee for Alpine World Cup.
Stefan J Havnelid Sub-Committee for Classification of Alpine Competitors.
Stefan J Havnelid Sub-Committee for Alpine European Cup.
Andrea Bell Pedersen Sub-Committee for Alpine Youth and Children.
Anne Cathrine Enstad Sub-Committee for Alpine Courses.
Lars Inge GraabakSub-Committee for Rules and Control (ICR).
Rolle Johansen Sub-Committee for Alpine TD’s (Ansvarlig norske/nordiske FIS TD’er). 

Alpinkontoret har tett kontakt med FIS kontoret vedrørende internasjonale renn, innbydelser 
til internasjonale renn, regelpresiseringer, innmelding skadestatus, løper påmelding til FIS liste, 
søknader til arrangement med mer. Stefan J Havnelid står for disse oppgavene på alpinkontoret. 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

Alpint hadde ved utgangen av 2019/20-sesongen totalt 22 samarbeidspartnere, hvorav seks 
samarbeidspartnere på utgående avtale. Av vesentlig betydning ble ny og forlenget avtale med 
DNB signert, som betyr at de største og viktigste partnerne er med på laget til avslutningen av 
2021/22-sesongen. Telenor er fortsatt hovedsponsor og utgjør sammen med DNB, Re:member 
og Phenix partnere med synlighet på bekledning. 
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For regnskapsåret 2019 hadde alpint totale markedsinntekter på ca. 50 mill. Mot sesongen 2020/21 
er markedsapparatet styrket og består nå av to fulltidsressurser, som skal sørge for en forbedret 
partnerleveranse i tillegg til å bidra til økte markedsinntektene i årene som kommer. 
For regnskapsåret 2019 hadde alpint inntekter på 59,7 MNOK. Dette er en økning fra 2018 på 
6,7 MNOK. Dette skyldes økning i sponsorinntekter (4,6 MNOK) og økte midler til Para for 
Paraalpinløftet (2,1 MNOK). For Para økte aktiviteten i 2019 hvor Paralpinløftet bidro til mye av 
økningen i tillegg til ekstra tilskudd fra NSF Alpint. 

For landslaget var aktiviteten redusert noe. Man hadde en forventing om en større reduksjon 
i kostnad på samlingene sammenlignet med 2018. Grunnen til lavere reduksjon enn forventet 
skyldes en høyere eurokurs og dollarkurs sammenlignet med 2018. Innlevering av biler, sport 
science-prosjekt og VM bidro også til høyere kost totalt på landslaget sammenlignet med 2018. 
Alpint gikk totalt 1,6 MNOK i underskudd for regnskapsåret 2019. Sammenlignet med 2018 er 
dette en forbedring på 1,3 MNOK. Alpint jobber nå med en annen sportslig satsning enn tidligere 
for å klare å innfri de økonomiske kravene for 2020. Det har blitt gjort endringer som vil få en 
annen effekt enn tidligere år. 

KOMPETANSEUTVIKLING 

Ansatt i NSF alpint som hadde ansvaret for kompetanseutvikling, ble for sesongen 2019/2020 
omdisponert, og ingen har tatt over dette ansvaret i mellomtiden. 

Gjennomføring av «Trener 3 kurs Alpint» er i sluttfasen. Denne er utviklet og gjennomført i 
samarbeid med flere særforbund. Alpint vil i sesong 2019/2020 gå i gang med et nytt opptak 
gjennom Høyskolen Innlandet, Elverum. Etter disse to kursperiodene vil det bli foretatt en 
evaluering av hele prosjektet. «Aktivitetslederkurs i Alpint» testes ut i april 2018. 

Noen tilbakemeldinger beskriver Trener 1 kurset som for omfattende for «assistent trenere». 
Det er derfor laget en «kortversjon» av Trener 1 som senere kan bygges ut til fullverdig 
trenerkompetanse. Prosessen må innarbeides og utprøves mer over den nærmeste tid.
Det er startet et prosjekt for å oppdatere og godkjenne skigymnas elever for en Trener 2 
sertifisering. Vi går inn i nytt skoleår der 2 skigymnas tilpasser / legger til noe undervisning og 
praksis for å dekke opp kompetansekravene (spesielt praktisere Trenerrollen) i 2. skoletrinn. 
Trener 2 kurs i regi av Skiforbundet er knyttet til breddesamlinger. Faglige tema er lagt opp ut fra 
behov og i situasjoner som er naturlige. For eksempel på Hafjell fart ble det fokusert spesielt på 
hoppteknikk. 

KOMMUNIKASJONSARBEID 

Det er www.skiforbundet.no som ivaretar det grunnleggende informasjonsbehovet knyttet til 
arrangement med påmelding, live-timing og generell informasjon. All påmelding til renn går 
via denne portalen, som igjen er knyttet opp mot minidrett.no. 

De sosiale mediene Facebook (med i overkant av 60.000 likerklikk) samt Instagram (17.000 
følgere) blir i stor grad brukt til å promotere nyhetsstoff, aktiviteter med mer. Aktiviteten her er 
stor og interaktiv særlig i sesong, samtidig som et fokus på synlighet også er lagt vekt på også 
utenom sesongen. I tillegg til Norges Skiforbund Alpin sine egne sider, er det også stor aktivitet på 
løpernes egne kanaler. Totalt sett gir dette et bredt bilde og økt informasjon ut på sosiale medier. 
De siste årene har vi jobbet med å videreutvikle og stadfeste Attacking Vikings som et begrep om 
norske alpinister. Vi har nå flere prosjekter sammen med våre leverandører for å promotere 
og selge Attacking Vikings varer som vil forsterke vårt varemerke ytterligere. 
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ORGANISASJONSARBEID 

ANTIDOPINGARBEID 
Alle landslagsløpere, alle i trenerapparat, helseteam, administrasjon og alpinkomiteen 
har tatt «Ren Utøver». 

NORGES SKIFORBUND ALPINT - ORGANISERING ALPINKOMITÉEN (AK) 
Leder:  Ola Evjen, Sør-Trøndelag.
Nestleder:  Dagfinn Neteland, Hordaland.
Medlem:  Anne Cathrine Enstad, Møre og Romsdal.
Medlem:  Roar Karlsen, Oslo.
Ungdomsmedlem:  Erika Holand Tøsse, Møre og Romsdal (permisjon fra 12.08.19). 
Medlem:  Kenneth Larsen, Buskerud (permisjon fra 13.12.19). 

AK har hatt 26 møter i 2019–1920 tom. 29.04.2020, alle møteprotokoller er publisert 
på hjemmesiden. 

ARBEIDSFORDELING I AK: 
Bredde og ungdom:  Erika, Kenneth
Arrangement:  Anne Cathrine, Roar
Anlegg:  Roar, Anne Cathrine
Kompetanse, trener faglig utvikling:  Erika, Dagfinn 
Økonomi:  Ola, Dagfinn, Roar 
Toppidrett:  Ola, Kenneth 
Internasjonalt arbeid:  Anne Cathrine 
Integrering/para:  Anne Cathrine 
Marked:  Ola, Dagfinn, Kenneth 

ADMINISTRASJONEN I ALPINT: 
Sportssjef:  Claus Johan Ryste
Controller:  Mari Hagvaag Seim
Sport science:  Robert Reid
Ettervekst/rekruttering:  Stefan Havnelid Johnsen 
Markedssjef:  Espen Østerhaug (tiltrådte 1.02.2020) 
Markedskonsulent:  Erika Holand Tøsse

Atle Lie Mcgrath vant 
europacupen for menn 
Foto: Thomas Brun / 
NTB scanpix.
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RESULTATER

JUNIOR-NM U18 

NOREFJELL 18.-19. JANUAR
Storslalåm, menn 
1) Magnus Berge Styren, Stabæk IF 2:22.02 
2) Jesper Wahlqvist, IL Heming +0,29 
3) Eirik Schau Giskaas, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb +1,10

Kvinner 
1) Emilie Bakkevig, IL Heming 2:28,49 
2) Malin Sofie Sund, Hakadal IL +0,51 
3) Josephine Bondi Grys, Asker Skiklubb +0,99

Slalåm, menn 
1) Magnus Berge Styren, Stabæk IF 1:42,94 
2) Eirik Schau Giskaas, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb +0,77 
3) Sindre Myklebust, Sogndal IL +2,06

Kvinner 
1) Emilie Bakkevig, IL Heming 1:48,65 
2) Malin Sofie Sund, Hakadal IL +0,51 
3) Josephine Rasmussen, IL Heming +1,48

HAFJELL, FART 22.-26. JANUAR
Utfor, menn 
1) Simen Sellæg, Ready 1:08,37 
2) Nikolai Larsen, Lillehammer Skiklub +0,82 
3) Oliver Stokkedal, Ankenes Alpinklubb +0,84 

Kvinner
1) Malin Sofie Sund, Hakadal IL 1:10,45 
2) Emilie Reinert Stene, Rælingen Skiklubb +1,40 
3) Pernille Dyrstad Lydersen, Kjelsås IL +1,49

Kombinasjonen, kvinner 
1) Malin Sofie Sund, Hakadal IL 1:57,16 
2) Pernille Dyrstad Lydersen, Kjelsås IL +0,44 
3) Emilie Bakkevig, IL Heming +1,26

Menn 
1) Simen Sellæg, Ready 1:51,33 
2) Victor Rygh Kjelsli, Freidig Alpin +0,22 
3) Oliver Norheim, Lillehammer Skiklub +1,26

Super-G, kvinner 
1) Malin Sofie Sund, Hakadal IL 1:18,53 
2) Emilie Bakkevig, IL Heming +1,69 
3) Amalie Bjørnsgaard Harildstad, Lillehammer Skiklub +3,15

Menn
1) Adrian Minde Hundshammer, Nero Alpin 1:14,89 
2) Victor Rygh Kjelsli, Freidig Alpin +0,60 
3) Elias Sigurd Kroken, IL Heming +1,07

Hovedlandsrennet, Junior NM U20 og senior-NM ble avlyst.
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freestyle
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freestylekomiteens 
årsberetning 2019/2020

BREDDEIDRETT

FREESKI
Freeski er en stadig voksende gren, med breddeaktivitet i klubber over hele landet. For å beholde 
nåværende medlemmer og samtidig rekruttere nye, er tiltak ut mot gren og krets avgjørende. Det 
er i anleggene aktiviteten skjer, og anleggsutviklingskurs og trenerkurs har derfor vært en prioritet. 
Kompetanse på disse områdene er grunnleggende for å kunne tilrettelegge for god og trygg 
aktivitet. 

I tillegg til å holde trener- og anleggsutviklingskurs, har vi arrangert TD- og dommerkurs. 
Å utdanne dommere har vært spesielt viktig for gjennomføringen av NOR Freeski Cupen, da 
vi har hatt mangel på dommere. Videre bringer dette også kunnskap til lokale arrangører og 
konkurranser på lavere nivå, som bidrar til rekruttering. 

Vi har arrangert enkelte kurs selv, mens andre har vært i samarbeid med klubb og skisenter. Vi 
har også hatt et godt samarbeid med Den Norske Skiskole om enkelte kurs.  Selv om vi har fått 
gjennomført en del kurs i løpet sesongen 2019/2020, har enkelte kurs blitt utsatt og avlyst grunnet 
snømangel og COVID-19. 

KULER
Det er krevende tider for kuler, og aktiviteten er liten, og det som er av aktivitet er samlet på Voss. 
Skicross: Dagens rekruttering er en stor utfordring, og komiteen ser at eneste mulighet for å 
endre denne trenden, er å samkjøre alpint og skicross. Dette ville sikret rekruttering for skicross, 
samt sørget for at utøvere som faller fra i alpint, ville hatt et annet tilbud. Med en manglende 
rekruttering, er også breddeaktiviteten på et minimum. 

Lagbilde.
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TOPPIDRETT
  
FREESKI
Landslagene denne sesongen bestod av et elitelag, et rekruttlag og et juniorlag. Elitelandslaget 
bestod av syv utøvere (to jenter, fem gutter). Rekruttlandslaget og juniorlandslaget fungerer 
som et lag og består av syv utøvere, to jenter og to gutter på rekruttlandslaget, og tre gutter på 
juniorlandslaget. 

Elitelandslag:
Sandra Moestue Eie, Bærums Skiklub.
Johanne Killi, Dombås IL.
Øystein Bråten, Torpo IL.
Christian Nummedal, Hakadal IL.
Ferdinand Kjellberg Dahl, Ingjerkollen Rustad Slalåmklubb. 
Sebastian Schjerve, Namsos IL.
Birk Ruud, Bærums Skiklub. 

Samlinger 
Første samling var felles for alle lag, en precamp i Oslo. Denne samlingen innebar styrke og 
koordinasjonstrening på Olympiatoppen (OLT), samt noe trampoline og avsluttet med en tung 
crossfitøkt. 

Landslaget og én junior var i Saas-Fee i 6 dager før X Games Fornebu. Vi hadde gode forhold. Det 
var god progresjon hos samtlige. Landslaget var deretter tre uker i Australia. Utøverne jobbet ikke 
med de største triksene på hopp, men det var en god «vibe». Railkjøringen er hovedfokus bak en 
slik tur, samt å få tilbake godfølelsen på ski. Landslaget var igjen i Saas-Fee for Stomping Ground 
på en lengre samling, men det endte med mange downdays. Åtte/ni dager før første world cup 
i Modena var landslaget i Hintertux. Her var det også ganske varierende vær, men noen gode 
treningsdager ble det. Christian Nummedal. 
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Junior- og rekruttlandslaget var ti dager i Saas-Fee fra starten av september, målet med samlingen 
var å få tilbake skifølelsen, og utforske litt nytt. Det var skiftende værforhold og vi endte opp med 
fire gode skidager. Relativt god uttelling for samtlige utøvere de dagene det var bra. Junior og 
rekrutt var én uke på breen ved Stelviopasset. Her hadde vi for det meste gode treningsforhold, 
med god utvikling hos alle. 

En stor begivenhet for freeskisporten er samling i Stubai (Prime Park). Dette var den siste 
samlingen før sesongen begynte for fullt. Her var hele landslaget og fire fra junior/rekrutt. De 
første to dagene hadde vi bra vær, og vi fikk noen gode treningstimer. Etter dette kom det store 
mengder med snø og vind, dette førte til at anlegget stengte i en del dager. Vi fikk en veldig god 
økt i en skråning, med masse railkjøring på et pvc- rør. I tillegg hadde vi tilgang til trampoline og 
treningssenter, som også ble benyttet. 

Høstsesongen var preget av mye utfordrende vær, og det ble ikke helt den oppkjøringen vi hadde 
forventet. Følgelig var det noen individuelle og generelle målsetninger for høstsesongen som ikke 
ble oppfylt. 

Konkurranser 
Johanne har kjørt jevnt godt gjennom sesongen. Hun vant BA i Beijing, og har kvalifisert seg 
til alle WC BA finaler. Johanne kjørte seg inn til en 2. plass i Seiser Alm, og delte foreløpig 
sammenlagt ledelse. En skade i X Games Aspen gjorde at hun sto over Mammoth, og sammenlagt 
ledelsen røk. Johanne kjørte veldig godt under X Games BA i Hafjell, og endte opp med en 
tredjeplass. Fikk det ikke helt til å stemme i SS, men kjørte utrolig bra på rails. 

Sandra hadde en litt utfordrende start på konkurransesesongen, men slo til i Seiser Alm og 
Mammoth med henholdsvis 5.- og 4.- plass. Hun fikk en kraftig hjernerystelse i Calgary, og det ble 
siste konkurranse ettersom sesongen brått tok slutt. 

Tora kjørte bra i WC i Font Romeu, og endte opp på en sterk 5. plass. I EC vant hun de tre SS-
konkurransene hun deltok i, og vant EC SS overall. 

Birk har hatt en god sesong, og startet med en sterk annenplass i Modena. Han slo til i Beijing og 
vant, dette førte med seg ledelse i BA overall. I Atlanta kom Birk rett utenfor pallen, men beholdt 
sammenlagtledelsen da tre av fire BA var gjennomført for sesongen. Han avsluttet BA sesongen 
med en annenplass i Destne, og med det vant han kula. Birk har hatt noe mer varierende sesong 
på SS, men han har kvalifisert seg til alle finalene, og med høydepunktet i Seiser Alm med en 1. 
plass. 

Christian har hatt litt varierende resultater i vinter. I Beijing WC BA kjørte han veldig bra, og 
fikk en fjerdeplass. Christian kjørte også på det høyeste nivået vi har sett av han i Aspen, men var 
litt uheldig på siste hoppet og endte på sjetteplass. I Dew Tour gikk Christian inn som alternativ 
kjører, og vant SS, som beste resultat for vinteren og karrieren. 

Ulrik har i flere konkurranser gjennom sesongen vært rett utenfor finalen. Han kjørte bra i 
Mammoth, og kvalifiserte seg til finale der. Dessverre ble han veldig syk, og felles avgjørelse 
mellom utøver, trener og helsepersonell besluttet at det ikke var hensiktsmessig/mulig å kjøre 
finalen. Ulrik avsluttet sesongen med karrierebeste, og endte på en knallsterk tredjeplass i Destne. 
Ferdinand har ikke hatt noen spesielt gode resultater denne sesongen, men han har kvalifisert seg 
til to WC SS-finaler. 

Øystein har heller ikke hatt den beste konkurransesesongen, men også han har kvalifisert seg til to 
WC SS-finaler. Han viste god kjøring i teameventet i Dew Tour med en førsteplass i Street Style. 
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KULER
Det er ingen utøvere som har representert Norge i internasjonale konkurranser denne sesongen. 

SKICROSS
På elitenivået denne sesongen er det en løper, Henrik Lunde, som de senere årene har vært med 
det svenske landslaget gjennom sesongen. Denne sesongen fikk han gjennombruddet sitt med 
kvartfinale i Idre, som beste plassering. 

Utøveren betaler alt, kombinert med private sponsorer. 

Det var to utøvere som representerte Norge i de ungdomsolympiske lekene; Ingerid Leivestad og 
Oscar Trygg. Ingerid fikk en sterk åttendeplass.

Kostnader utover det som ble dekket fra Olympiatoppen, ble dekket av utøverne selv. 

ANLEGG

FREESKI
Gode og trygge anlegg er avgjørende for å tilrettelegge for, og opprettholde freeski- aktiviteten 
over hele landet. Sesongen 2019/2020 har blitt brukt til oppfølging av både pågående og nye 
anleggsprosjekter. Enkelte av prosjektene er store, slik som prosjektet på Siggerud, og krever mye 
tid og tålmodighet. 

Videre har vi et godt samarbeid med krets på anleggsfronten. Ved utgangen av 2019/2020 
sesongen har vi pågående anleggsprosjekter i Akershus, Nordland og på Vestlandet. 

PARKMANUALEN
Et av tidenes kompetanseløft for freeski, ble ferdigstilt denne sesongen. Kulturdepartementet, 
sammen med Brettforbundet, Skiforbundet og Alpinanleggenes Landsforening har de siste årene 
utarbeidet en veileder for parkbygging i norske alpinanlegg. Veilederen gir en grundig innføring i 

Illustrasjonsbilde kule-
kjøring. Foto: NTB.
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planlegging, bygging og vedlikehold av parker, og er et resultat av en historisk samling av anleggs- 
og parkkompetanse. Veilederen er utarbeidet av førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, 
Claes Högström. 

BIGAIRBAG
Sammen med Brettforbundet har det vært jobbet, og jobbes fortsatt med å anskaffe Norges første 
permanente installasjon av en bigairbag-landing. Dette arbeidet er krevende, med flere store 
utfordringer, men med en betydelig økonomisk støtte fra Olympiatoppen, ser man nå muligheter 
for å ferdigstille dette. Prosjektet vil være utrolig viktig for både toppidretten, men også bredden 
og rekrutteringen. 

WYLLER
Arenaen i Wyller er blitt videreutviklet, og antall besøkende har økt. Dette har vist seg som en 
veldig god rekrutteringsarena, hvor midler fra kommunen har gjort det mulig, og sikret fri tilgang 
til gode parkelementer for alle. 

KULER
Det har vært bygget enkle kulebakker i noen anlegg rundt om i Norge, med god støtte og pådriv 
fra Eivind Gjeraker, som har sikret litt aktivitet. 

SKICROSS
Det er flere alpinanlegg som nå lager lavterskel skicrossløyper for barn, noe som er svært positivt 
for aktiviteten. Marikollen utenfor Lillestrøm holder nå på med å etablere en løype som vil være 
permanent for skicross og vil være i en slik stand at man kan arrangere FIS og EC ut over lokale 
renn. Illustrasjonsbilde 

skicross. Foto: NTB.
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ARRANGEMENT 

NOR FREESKI CUP
NOR Freeski Cupen (Norgescup) er den viktigste rekrutteringsarenaen vår til toppidretten. 
Cupen synliggjør veien opp til junior- og landslagsnivået. Dette gir inspirasjon til unge utøvere 
som ønsker å bli like gode som sine forbilder. Det arbeides kontinuerlig med synligheten og 
finansieringen av arrangementene i cupen, og dette vil vi fortsette å arbeide med. 

For sesongen 2019/2020 var det i terminlisten listet opp åtte arrangementer i NOR Freeski 
Cupen, i tillegg til et NM med to konkurranser. Totalt var det planlagt fire big air- og fire 
slopestylekonkurranser for junior- og seniorklassene våre, som denne sesongen hadde en nedre 
grense på utøvere født i 2006. For utøvere født i 2006 og 2007 var Hovedlandsrennene en stor 
konkurranse, også denne sesongen. 

Følgende destinasjoner arrangerte Norgescup 2019/2020: 
• Trysil, Big Air og Slopestyle. 
• Drammen, Big Air (flyttet til Wyller pga. snømangel). 
• Ringkollen, Slopestyle (flyttet til Kirkerud pga. snømangel). 
• Kongsberg, Big Air. 
• Vassfjellet, Slopestyle (avlyst pga. COVID-19). 

NM og Hovedlandsrennet ble arrangert følgende steder: 
• Hafjell, NM Big Air (avlyst pga. COVID-19). 
• Geilo, NM Slopestyle (avlyst pga. COVID-19). 
• Myrkdalen, Hovedlandsrennene (avlyst pga. COVID-19). 

Det har vært en noe utfordrende vinter, spesielt for arrangørene i lavtliggende strøk på Østlandet. 
Det resulterte i at Aron SK flyttet sitt arrangement fra Drammen til Wyller, og at konkurransen 
som skulle ha vært avholdt på Ringkollen ble flyttet til Kirkerudbakken med Bærums Skiklub som 
arrangør. 

Basert på fjorårets erfaringer rundt å dele junior og senior i to klasser, også i konkurransen i tillegg 
til på resultatlista, har det vært tatt en løpende vurdering rundt utfordringene som har dukket opp. 
Det har resultert i at det utover i denne sesongen ble besluttet at junior og senior kjører i blandede 
heat, men med et klart skille på hvem som konkurrerer mot hvem i selve konkurransen. Dette for 
å løse utfordringen med at FIS ikke skiller på junior og senior. 

Underveis i sesongen testet vi også ut ulike formater for gjennomføringen av konkurransene 
i NOR Freeski Cupen. To og tre runs i både kvalifisering og finale ble testet ut, samt tre runs 
beste teller (på grunn av regnvær). I tillegg til at det i big air ble testet ut to tellende runs dersom 
utøverne gjorde to ulike rotasjonsveier. Evalueringen av hva som er beste løsning for NOR 
Freeski Cupen i årene som kommer, er enda ikke endelig bestemt. Dette er noe vi vil fortsette 
evalueringen av sammen med utøvere og klubbene våre, og hvor målet vil være å ha kommet til 
enighet før kommende rennsesong. 

NOR FREESKI JENTECAMP OSLO
Den første jentecampen ble avholdt høsten 2019 i Oslo, med Holmenkollen som base. Vi hadde 
56 jenter med oss på camp og nærmere 70 jenter viste interesse for campen vår i forkant. Trenerne 
på campen var hovedsakelig landslagsjentene våre: Johanne Killi, Sandra Eie, Tora Johansen og 
Elvira Marie Ros. I tillegg var Birk Ruud og Ulrik Samnøy med på øktene i trampolinehallen 
i Heminghallen. Campen varte fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, og deltakere 
og trenere bodde på Scandic Park Holmenkollen. Fokuset var å samle jenter fra hele Norge 
for en morsom og sosial helg, både for å knytte nye relasjoner, men også bedre kjennskap til 
freeski. Dette lyktes vi med! Jenter fra blant annet Tromsø, Trøndelag, Voss, Odda, Gol, Ål og 



69NSF ÅRSBERETNING 2019/2020 

Lillehammer, i tillegg til byer og klubber, i og rundt Oslo deltok på campen. Deltakerne hadde ulik 
erfaring med freeski, hvor noen var ferske i idretten, mens andre hadde konkurrert i NOR Freeski 
Cupen og deltatt i NM. Dette var med andre ord en svært vellykket helg, hvor både deltakere, 
trenere og andre i arrangørteamet hadde en fantastisk helg. 

Trondheim
Ettersom den første jentecampen gikk knirkefritt og ble en stor suksess arbeidet vi lenge med å 
finne et passende arrangørsted og tidspunkt for vår første jentecamp på vinterstid. Trondheim, 
med Freidig Freeski som arrangør, skulle arrangere NOR Freeski Cup i mars, og det pekte seg ut 
som en passende lokasjon og tidspunkt også for å arrangere jentecamp, med Vassfjellet Vinterpark 
som arena. Campen åpnet opp for 40 deltakere, og seks trenere var leid inn for helgen. På grunn 
av Covid-19 måtte denne campen dessverre avlyses dagen før det skulle brake løs. Vi var på 
det tidspunktet helt sikre på at dette var den riktige avgjørelsen, og sett i ettertid var det også 
en selvfølge. Selv om vi hadde gledet oss stort til å få gjennomført enda en jentecamp, går den 
nasjonale dugnaden foran. 

Vi ser allerede frem til å arrangere neste jentecamp, og håper å få til en ny jentecamp i løpet av 
høsten 2020. 

DNB BBQ & SHRED
Basert på fjorårets suksess, fortsatte vi også denne sesongen med konseptet DNB BBQ & Shred, 
med hele fire planlagte destinasjoner for sesongen 2019/2020. Den første ble gjennomført i Trysil, 
i forbindelse med den første helgen i NOR Freeski Cupen. Neste ble avholdt i Wyller i forbindelse 
med big air-konkurransen som ble flyttet dit fra Drammen. De resterende arrangementene skulle 
ha vært avholdt i Myrkdalen i forbindelse med Hovedlandsrennende og på Geilo i forbindelse 
med Norgesmesterskapet i slopestyle. 

Av de som ble gjennomført var det stort oppmøte både i Trysil og i Wyller, og formålet med 
konseptet, å ha det gøy sammen med skikjøring og grilling, ble absolutt realisert. Målet med 
DNB BBQ & Shred er å skape oppmerksomhet rundt freeski, og å få flere med i dretten. I tillegg 
er det et tiltak for å aktivisere samarbeidet med DNB. BBQ & Shred oppfattes som en god 
rekrutteringsarena og et konsept vi håper å utvikle til å bli en reise rundt i Norge mellom ulike 
klubber, muligens i en noe annen innpakning. 

Fra Norgescuprennet i 
bigair i Whyllerløypa. 
Foto: Kåre Fjellstad.  
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Arrangementsutvikling
Blant arrangørene våre har vi flere som er rutinerte på å arrangere freeski- konkurranser, både 
kretskonkurranser, men også Norgescup, NM og Hovedlandsrennene. Det er flere som går igjen 
hvert år i terminlisten, men vi har også med oss nye arrangører. Vi er glade for at det stadig er flere 
klubber som ønsker å arrangere konkurranser på høyeste nasjonale nivå. 

Gjennom dyktige arrangører, og på deres initiativ og gjennom deres kontaktnett, har vi fått 
streamet tre av vinterens fem konkurranser i NOR Freeski Cupen. I tillegg var det planlagt 
streaming på NM Geilo (i tillegg til at NM Hafjell skulle ha vært tv-sendt på NRK 1). Slike initiativ 
fra klubber setter vi stor pris på og er med på å skape mer oppmerksomhet rundt vår idrett. Vi har 
også troen på at å videreutvikle dette åpner opp for flere muligheter på sponsormarkedet, og nye 
muligheter for oss som gren for å skaffe mer sponsorinntekter. 

Start- og resultatsystemet som vi tok i bruk forrige sesong, har blitt utviklet enda mer og også 
brukt denne sesongen. Dette er et system gjennom Google Docs som er enkelt å håndtere og som 
generer alle lister vi har behov for i forbindelse med konkurransene vi gjennomfører. Dette er et 
viktig verktøy for å arrangere vellykkede arrangementer. 

INTERNASJONALT ARBEID
NSF Freeski har per nå to representanter i FIS, representert med nestleder i Freestyle- komiteen 
Kristin Sæterøy og sportssjef i Freeski Christoffer Schach. Kristin sitter som norsk representant i 
den øverste komiteen vår, snowboard-freestyle- freeski komitéen. Her jobbes det på et overordnet 
nivå for å sikre utviklingen av idretten, og sikre de økonomiske rammevilkårene for fremtiden.
Christoffer har lagt ned mye arbeid i arbeidsgruppen CLAG, som har hatt som oppgave å 
videreutvikle rangeringslistene som i dag brukes i freeski. Dette arbeidet blir presentert til årets 
vårmøte i FIS. 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

FREESKI
Samarbeidspartnere: 
• DNB ASA (Generalsponsor). 
• OTTO (Strategisk samarbeidspartner). 
• POW (Strategisk samarbeidspartner). 
• Douchebags (Strategisk samarbeidspartner). 
• Darn Though (Strategisk samarbeidspartner). 
• Hestra (Strategisk samarbeidspartner). 
• Polar (Strategisk samarbeidspartner). 

DNB ASA har vært en utrolig viktig partner og støttespiller for utviklingen av freeski, helt siden 
begynnelsen. DNB har og er en sentral samarbeidspartner for hele freeski- Norge, og støtter 
arbeidet rundt toppidretten, arrangementer, rekruttering og breddeaktiviteter. 
De strategiske samarbeidspartnerne har gitt utøvere og trenere tilgang på nødvendig og viktig 
utstyr gjennom sesongen. 

Videre er Olympiatoppen en sentral partner i utviklingen av toppidretten, og også knyttet til de 
økonomiske rammevilkårene. Tildelingen muliggjør utviklingen av eksisterende og nye talenter, 
samt sikre et godt rammeverk for toppidretten fremover. 
På landslag var det fire ledige «merker» på utøverne i besittelse av NSF Freeski til salgs (to stykker 
på hals og to stykker på ski). Det jobbes hardt for å bedre de økonomiske rammevilkårene, spesielt 
knyttet opp til toppidretten og arrangementer. 
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Det er fortsatt en krevende situasjon økonomisk for optimal drift av hele avdelingen. 
På landslagssiden forventes det at utøvere fortsatt må bære store reisekostnader selv, samt at det 
på arrangementssiden må subsidieres fra andre prosjekter. 

Avdelingen NSF Freeski har vært og er i stor grad underbemannet i forhold til pålagte 
arbeidsoppgaver og ansvar. 

Kuler og skicross
De økonomiske rammevilkårene til kuler og skicross har kun vært til stede på området rundt 
bredde, rekruttering og utdanning. Når det gjelder toppidrett og annet, har det ikke vært noen 
rammevilkår fra de to grenene. 

Kompetanse
Det jobbes aktivt med å sikre at behovet etter kurs/utdanning dekkes bedre enn før, slik at alle får 
tilgang og mulighet til å tilegne seg nødvendig kompetanse. 

Utviklingstrapp
Det er blitt jobbet hardt og lenge med utviklingstrapp for freeski, hvor målsetningen var en 
presentasjon av denne under Skitinget 2020. Dessverre, har dagens situasjon gjort det krevende 
å ferdigstille før sommeren, og ny estimert tid er til høstmøtet 2020. Dette vil være et løft for 
kompetanse i freeski for; trenere, foreldre, utøvere og andre. 

Den Norske Skiskole
NSF freestyle/freeski har et samarbeid med Den Norske Skiskole/Snowsports Norway. 
Dette samarbeidet omfatter spesielt trener 1-utdanningen for freestyle, som er trinn 1 i 
skiinstruktørkurset til DNS. Dette samarbeidet gjør at vi får flere med trenerutdanning i freeski/
freestyle-miljøet, men også flere kursholdere etter hvert som flere tar utdanning gjennom DNS 
som omhandler trinn 1-4. I 2018 utdannet Den Norske Skiskole 119 personer på sitt trinn1-kurs 
og 219 i 2019. DNS sitt trinn 1 kurs er tilsvarende trener 1 i Skiforbundet for freestyle, og er derfor 
registrert i NSF sine databaser. Kursene har vært gjennomført over hele landet, og godkjente 
kursholdere setter opp kurs på trinn 1 og 2 der det er behov, med godkjennelse fra DNS. Vi ønsker 
å fortsette samarbeidet med DNS, og å se på mulighetene for å utvikle samarbeidet enda mer. 

Klubbutvikling
Klubbutvikling er kompetanseheving i klubbarbeid, anleggsutvikling og i trener- og 
lederutvikling. Dette er faktorene for et godt klubbmiljø og en god langsiktig utvikling. 

Fra Jentecampen, Birk 
Ruud som sikrer en jente 
som lærer backflip.
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Anleggseiere og arrangører
Høsten 2019 ble det gjennomført arrangør- og anleggsseminar (toårs syklus). Dette seminaret 
legger hovedgrunnlaget for kompetanseutvikling og kompetanseutveksling for og mellom 
arrangørene. Seminaret var svært vellykket, med mange gode arenaer for læring, utveksling og 
utvikling, som er svært relevant for freeski. 

Rapportering og registrering
Våre medlemmer er viktige for oss, og arbeidet med å sikre riktige tall fra klubbene våre gjennom 
idrettsregistreringen er derfor sentralt. Grunnet Covid-19 ble store deler av kretsleddet permittert 
våren 2020, samtidig som idrettsregistreringen. De kretsansatte som fortsatt var i arbeid måtte 
benytte tiden på kritiske oppgaver knyttet til driften av egen krets. Dette førte til at vi i NSF 
sentralt fikk en større rolle enn tidligere med å følge opp klubber i idrettsregistreringen. 
Basert på tallene fra 2018 ser vi en økning i medlemstallene våre sammenliknet med tall fra 2017. 
Tallene for 2019 er ikke ferdige, men ved tett oppfølging av klubbene håper vi å lande opp mot 
samme medlemstall som i fjor. 

KOMMUNIKASJON

Klubb- og medlemskontakt
Vi arbeider for å opprette kretskomiteer og kretskontakter i alle kretser. Gjennom disse 
kommunisere vi informasjon ut mot klubbene. På samme måte kan klubbene nå forbundet 
gjennom komitéen eller kontakten i kretsene. 

Ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt
Det er jobbet hardt for å gi media det de måtte ønske, i håp om at de skal bruke det på sine flater. 
NOR Freeski fortsetter arbeidet med å finne de riktige kontaktpersonene i ulike mediehus med 
mål om økt eksponering av NOR Freeski og utøverne. Gjennom årets sesong har Freeski benyttet 
seg av en tjeneste for å måle verdien av DNB-merket på halsen, som har synliggjort en økt 
eksponering gjennom media, knyttet spesielt opp mot konkurranser sendt på lineære flater. 

Egenprodusert innhold
Freeski er særegne når det gjelder egenprodusert innhold (film og foto). Under hver eneste 
samling eller konkurranse, har NOR Freeski produsert både film og foto, i svært god kvalitet. 
Dette er en kostnadskrevende (og tidskrevende) jobb, noe som gjør at det nå sees på muligheter 
rundt kommersialisering av dette innholdet, slik at finansiering av en fotograf (i hvert fall deler av 
sesongen) kan komme på plass. 

Det er sett på muligheter for å lage et konsept, som følger laget gjennom sesongen, det har 
dessverre blitt nedprioritert grunnet kostnadene og arbeidsmengden tilknyttet. 
 
Merkevare og omdømme
NOR Freeski fortsetter å vokse i SoMe, og vi ser at rekkevidden fra innlegg når flere og flere. Det 
har variert med tanke på hva vi legger ut, og når, men vi har sett at rekkevidden, eksponeringen og 
engasjementet har økt. 

NOR Freeski er sett på som en mer og mer seriøs aktør innenfor Idretts-Norge, godt hjulpet av 
fantastiske resultater de siste sesongene. Dette er blitt ekstremt forsterket de to siste sesongene, 
med enda bedre resultater og enda mer eksponering i media (utenfor våre egne flater). 
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ORGANISASJON

Antidopingarbeid
I NOR Freeski har alle utøvere (elitelandslag, rekruttlandslag, juniorlandslag og 
representasjonsutøvere), samt ansatte gjennomført «Ren Utøver».  Videre har det aktivt blitt 
kommunisert i sosiale medier og digitale flater om ulike kurs knyttet opp mot antidopingarbeid, 
for å nå ut til klubber/kretser/utøvere/trenere. 

Frivillighet og tillitsverv
Freestyle har ingen økonomisk støtte til de tillitsvalgte som jobber for sine respektive disipliner. 
Nær alle økonomiske midler har vært prioritert til sportslige aktivitet, og Freestyle komiteen har 
kun møttes under høstmøte, ellers har det vært holdt jevnlige telefonmøte i Freestyle komiteen. 
Innsatsen fra de tre disiplin rådene har vært imponerende og sikret et godt sportslig opplegg for 
alle landslagene. 

De sentrale resursene vi har jobber også i hovedsak direkte mot klubbene, og i mindre 
grad via kretsleddene. Imidlertid er det noen kretser som har hatt god aktivitet vi de lokale 
Freestylekomiteene og bl.a. med arrangement av regionscuper for Freeski. 

FREESTYLE-KOMITEEN 
Leder:  Øystein Tamburstuen
Nestleder:  Kristin Vestgren Sæterøy
Medlem:  Mikkel Berg
Medlem:  Per Arne Lunde
Medlem  Stig Hernes
Ungdomsrepresentant:  Tiril Sjåstad Christiansen



74 NSF ÅRSBERETNING 2019/2020 

HOPP
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HOPPkomiteens 
årsberetning 2019/2020

BREDDEIDRETT

HOPP
Videreutviklingen av satsningen på barn og ungdom, fortsatte inneværende år. Raw Air stars, som 
var en egen satsning i fjor, ble en del av Raw Air-akademiet, der vår utviklingstrapp er den røde 
tråden i trenings og konkurransearbeidet. Vi satte rekord med å sende ut 1800 startnummer til 
deltagere på hoppskole, men sesongen ble veldig rar. Noen steder var det ikke snø, andre steder for 
mye snø, og andre steder kom og gikk snøen som den ville. Det vi har opplevd, er den fantastiske 
dugnadsvirksomheten som finner sted ute i våre lokale klubber og anlegg. De har gjort en enorm 
jobb, og gjør at vi har stor tro på en økning i rekrutteringen framover. 

Det ser vi også på Solan Gundersens vinterleker, der vi hadde en økning i antall deltagere. Spesielt 
gledelig er det at 13 og 14 årsklassene begge vokste, noe som sier at det drives godt i de lokale 
klubbene med å ta vare på rekruttene. Innen Raw Air-akademiet er det også opprettet en base på 
3-5 unge trenere som skal holde samlinger for ungdom. I år gjennomførte de fem aktiviteter, og vi 
håper det blir enda flere i tida som kommer. Vi fortsatte også den utadrettede virksomheten, der vi 
kommer klubbene tett på, og som er nødvendig for oss for å vite hva de trenger. 

Utstyrssatsningen vår har også vært tydelig. Vi har investert nærmere en million kroner, for å 
skaffe billigere utstyr til klubbene. Til nå har vi fått ut ca. 50 utstyrspakker til klubber, og dette er 
noe som blir satt stor pris på blant våre medlemmer. 

Hopplandslaget kvinner 
2019/20 (fra venstre): 
Maren Lundby, 
Ingebjørg Saglien Bråten, 
Anna Odine Strøm og 
Silje Opseth. 
Foto: Alexander 
Henningsen.
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A-LANDSLAG

KVINNER
Sesongen 2019/20 ble gjennomført på en imponerende måte av våre jenter. Vi er veldig fornøyde 
med å nå hovedmålsettingen som var å vinne World Cup-sammenlagt, denne gang for tredje gang 
på rad av Maren Lundby. Det er en prestasjon som vi anser å ha den høyeste vanskelighetsgraden 
i vår idrett hva gjelder resultatoppnåelse. På 40 år er det kun Adam Malysz (2001-2003) som har 
gjort det samme i World Cup. Maren Lundby tok fem enkeltseirer, mens Silje Opseth tok sin første 
pallplass med 2.- og 3.-plass i Lillehammer. Anna Odine Strøm har hatt store ryggproblemer og 
leverer ut fra det en solid sesong med topp 10-plasseringer og 17.-plass sammenlagt. Thea Minyan 
Bjørseth debuterte i World Cup, tok sine første poeng og var også med da vi sikret pallplass i 
lagkonkurransen i Ljubno. Ingebjørg Saglien Bråten har hatt en svært skadepreget sesong uten 
poeng i World Cup. Hun var derimot med og bidro til at Norge tok sin andre pallplass av to 
mulige under lagkonkurransen i Zao. Maren Lundby vant RAW AIR-turneringen på hjemmebane 
foran Silje Opseth. I World Cup tok Maren Lundby 1220 poeng, Silje Opseth 472, Anna Odine 
Strøm 237 og Thea Minyan Bjørseth 8. 

Jermund Lunder og Alexander Henningsen utgjør en viktig duo i daglig treningsarbeid i 
Lillehammer og på landslaget i World Cup. Stor kunnskap om idretten og utrettelig arbeid over tid 
gir jentene de beste forutsetningene for å kunne lykkes. I tillegg fikk vi inn en ressurs i Henning 
Stensrud som har vært en svært viktig brikke i å få gjennomført oppgavene tilfredsstillende på 
damelaget gjennom sesongen. Stensrud har også fått et ansvar i et prosjekt for å finne konkrete 
svar på forskjellen. Vi er et lite lag, som trenger gode støttespillere. Vi har hatt god støtte fra 
Olympiatoppen og deres fagfolk som jobber for å bedre forutsetningene for våre utøvere og 
trenere. Vi har også i år hatt et tett samarbeid med herrelaget, dette er utvilsomt noe som 
hever nivået både på utøvere og trenere i jentelaget. Clas Brede Bråthen og Maren Lundby har 
opptrådt svært banebrytende i måten å jobbe på for at vi nå til vinteren også kan hoppe vårt aller 
første VM i stor bakke. Vi er veldig imponert over jobben som gjøres fra norsk side om å løfte 
jentehoppsporten internasjonalt. Det er viktig for oss å gå foran som nasjon også fremover. 
A-landslaget besto av Maren Lundby (Kolbukameratene), Silje Opseth (Holeværingen), Anna 
Odine Strøm (Alta) og Ingebjørg Saglien Bråten (Etnedal). 

MENN
Vi avsluttet sesongen tidligere enn ventet under spesielle omstendigheter som ingen kunne 
forutse. Covid-19 stanset all sportslig aktivitet og dermed fikk vi dessverre ikke fullført RAW 
AIR. Det ble heller aldri noe skiflygings-VM i Planica. Sesongen ble preget av mange forskjellige 
utfordringer som skader (Fannemel, Markeng, Tande), utstyrsproblemer og tekniske utfordringer 
hos den enkelte utøveren som førte til en del variasjon i prestasjonene. På enkelte tidspunkter så 
det veldig bra ut og vi fikk noen veldig positive bekreftelser for den enorme innsatsen som ble 
lagt ned av både utøverne og trenerteamet/støtteapparatet. Det første høydepunktet var starten av 
sesongen der Daniel Tande vant de to første World Cup- rennene og ledet sammenlagt. Det var litt 
overraskende å se han i gult, siden Daniel ikke fikk utnyttet hele treningsperioden i fjor sommer 
etter en skade i Courchevel under sommerhoppingen. Og det ble slik at han ikke klarte å holde 
prestasjonsnivået ut sesongen og varierte i stor grad gjennom vinteren.

Det neste høydepunktet var nykommeren Thomas Aasen Markeng som hoppet seg opp på en flott 
femteplass i Nizhny Tagil. Det så lovende ut fram til han tok korsbåndet rett etterpå og dermed 
gikk glipp av resten av sesongen. Inn mot hoppuka fikk Marius Lindvik ting til å stemme, og han 
ble nummer to i sammendraget, tett på sesongens første store mål – nemlig å vinne hoppuka. 
Deretter så ble det en del gode prestasjoner av Forfang og Johansson, men aldri helt øverst på lista. 
Lindvik var den eneste som klarte seg veldig bra ut sesongen, og han ble nummer tre i RAW AIR. 
Alt i alt en grei sesong, men med for store variasjoner. Vi var nær å nå våre mål: Vinne hoppuka, 
vinne RAW AIR, kjempe i toppen i nasjonscupen (ble nummer tre).
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Jeg vil gjerne takke alle som har jobbet beinhardt gjennom hele sesongen, selv om vi aldri fikk 
ballen til å rulle og det var mange nedturer. Vi har et fantastisk team som aldri gir seg og legger 
ned en umenneskelig innsats. Dette gjelder spesielt serviceteamet med Adrian Livelten og 
Kenneth Gangnes som har sørget for konkurransedyktig utstyr. Forarbeidet ble gjort av Magnus 
Brevig (Sports Science) for å finne nye løsninger innen utstyr. Resten av teamet på A-laget 
(Thomas Lobben, Tom Lindinger) har vært gode støttespillere og sparringspartnere for alle på 
laget. Jeg er stolt over denne gjengen og er sikker på at vi sammen kan bli enda bedre til neste 
sesong. 

A-landslaget besto av: Anders Fannemel (Hornindal), Johann Forfang (Tromsø SK), Halvor Egner 
Granerud (Asker), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Thomas 
Aasen Markeng (Lensbygda), Robin Pedersen (Stålkameratene) og Daniel-André Tande 
(Kongsberg). 

TOPPIDRETTSSATSINGEN

Det ble gjort noen endringer for Toppidrettssatsingen (TIS) foran 19/20-sesongen. Andreas 
Vilberg kom inn og fikk hovedansvaret. Samtidig ble Geir Ødegård nyansatt trener i Oslo - 
regionen. Det nye TIS-teamet besto dermed av Yngve Ludvigsen, Vilberg og Ødegård.
Man er godt fornøyd med resultatene i 19/20-sesongen. Anders Håre, Andreas Buskum og 
Sondre Ringen fikk alle prøve seg på øverste nivå. Samtlige tok World Cup-poeng i vinter. Håre 
etablerte seg på World Cup-nivå. Ringen på sin side sikret kvoteplass til hoppuka, noe som var et 
viktig mål før sesongen. I junior-VM tok Sander Vossan Eriksen sølv under en konkurranse med 
vanskelige forhold. Medalje i junior-VM var et av målene for sesongen. Samtidig har resultatene i 
kontinentalcupen (COC) lidd noe av at to hoppere på A-landslaget ble skadd i løpet av sesongen. 
Det gjorde at flere av TIS-hopperne oftere fikk sjansen i World Cup.

Maren Lindvik vant 
nyttårshopprennet i 
Garmisch-Partenkir-
chen. Foto: Geir Olsen 
/ NTB.
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I Norgescupen har det vært varierende resultater. De fleste utøverne har hatt gode 
enkeltkonkurranser, men variasjonen har dessverre vært for stor. Sesongen ble også utfordrende 
værmessig. Vi har slitt med å kunne planlegge ukene slik vi ønsker, odet er blitt en del mindre 
hopping enn tiltenkt, spesielt i Oslo-regionen. Sesongen ble i tillegg brått avsluttet på grunn av 
Covid-19. 

SPORTS SCIENCE

Sport Science er en av tre sentrale avdelinger innunder Toppidrett (WC damer, WC herrer 
og Sport Science) i Norges Skiforbund Hopp, opprettet våren 2017. Avdelingen jobber med 
forskning og utvikling hva gjelder økt grad av konkurransefortrinn. Sport Science jobber med 
dette henseende for hele den sportslige biten av hopp-avdelingen, og er og har vært ledet av 
Magnus Brevig. Enkelt sagt er hopping en poeng-sport, og det har de senere årene oppstått økt 
nysgjerrighet for at poeng i hoppbakken også kan hentes i form av andre faktorer enn bare de 
fysiske, psykiske, tekniske og taktiske områdene. De viktigste samarbeidspartnerne for Sport 
Science er sammen med sponsorer og det sportslige apparatet i hopp; Nammo, Olympiatoppen, 
Apertus, NIH, ØSTO og Technical Diffeculties. 

ANLEGG
Avholdt sesjon om godt design av hoppbakker under Anleggsseminaret høsten 2019. Her samlet 
vi mange av dem som har kompetanse i Norge innen design, utforming, tegning og bygging av 
hoppbakker i alle størrelser.

I Granåsen i Namsos er det lagt nye porselens- og isspor basert på naturlig kulde i alle bakkene. 
Plastbakker er ferdigstilt i Vikersund (K65), Evje (K45) og Spjelkavik (K10, K20 og K40) som ble 
åpnet august 2019.

LO storsamling samlet 
flere hundre unge 
hoppere som fikk møte 
A-landslagsutøvere og 
samarbeidspartnere. 
Foto: Geir Olsen / NSF 
hopp.
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Huka (Normal), Rena (Normal og Stor) og Vikersund (K105) er homologert og fått forlenget sine 
bakkesertifikater fra FIS. NSF Hopp og Skiforbundet støtter prosessen med nye bakker i Granåsen 
til VM i 2025.

Det er startet et prosjekt for å se på bedring av vindbeskyttelsen i Holmenkollen, Lysgårdsbakken 
og Vikersund. Framover blir det innhenting av fakta og vindmålinger, samt dialog med FIS og 
undersøkelser av mulige løsninger.

Flere klubber har henvendt seg for bistand til å etablere mindre rekrutteringsbakker med plast i 
tilknytning til arena og annen aktivitet. Forhåpentlig vil dette lede til flere muligheter for barn og 
unge å få prøve hoppsporten. 

ARRANGEMENT

Norge arrangerer fortsatt flest renn for kvinner, både på World Cup nivå (5) og COC (4 av 6 totalt 
i cupen). Videre bidro NSF Hopp sterkt til at det blir VM i stor bakke for kvinner. Det var 
også satt opp NM stor bakke for kvinner og mixed-lagkonkurranse i NM, men dette ble dessverre 
avlyst sammen med resten av NM programmet pga. situasjonen med Korona- virus. Synd, 
ettersom vi da mistet TV dekning av alle Hoppøvelsene for begge kjønn under NM: Normalbakke, 
storbakke, lagkonkurranse og den nye mixed-lagkonkurransen. 

NM Normalbakke og lag 2019 ble gjennomført i Midtstuen i oktober på isspor og plast. Rena 
IL arrangerte NM JR normalbakke, lag og storbakke, mens Vikersund IF arrangerte NM JR 
liten bakke for kvinner. Alle 10 norgescuprenn sommeren 2019 ble gjennomført som planlagt, 
inklusive Sommerhoppuka som nå var lagt til mindre bakker fra Sandrip på Sørlandet, via 
Hasselbakken og Gjerpenkollen til den nye K65 i Vikersund. Spennende med ulike bakker og to 
nye NC arrangører. 
Det har vært en krevende vinter med vekslende vær- og snø-forhold. Takket være stor innsats 
fra fleksible arrangører og flytting av hele åtte renn til andre dager og/eller bakker, ble det 
gjennomført 15 av 20 terminfestede LO Norgescuprenn. NC avslutningen på Voss måtte på lik 
linje med alle andre idrettsarrangementer avlyses pga. COVID-19 smittefare.

I løpet av sesongen 2019/2020 var det totalt 145 (menn) + 28 (kvinner) forskjellige norske 
hoppere som deltok på NorgesCup mot 138 + 24 forrige sesong. Altså en liten økning. Også denne 
sesongen var det gjester fra andre nasjoner som deltok, og som lot seg imponere over nivået på 
konkurransene. Se fordeling i tabellen under. 

TD-kurs er avholdt på Lillehammer, der det ble uteksaminert åtte kandidater, hvorav ca. 
halvparten blir Hopp TD-er og noen blir kombinert TD. Noen av disse tar også videre utdanning 
som utstyrskontrollør. De fleste har gjennomført praktisk prøve som assisterende TD gjennom 
sesongen og vil bli utnevnt som nasjonale TD-er. Det er fortsatt behov for flere dommere og 
funksjonærer både på kretsplan og nasjonalt. Det ble siste året også tatt opp to nye kandidater til å 
bli FIS dommere. 

For de aldersbestemte er de nasjonale rennene 
Solan Gundersen Vinterleker (SGV) (12-14 år), 
Hovedlandsrenn (HL) (15-16 år) og Hopptreff (HT) 
(13-16 år). Samt Junior NM (17-20 år).

Deltagerstatistikk på disse rennene 
(forrige sesong i parentes): 
 

Maren Lundby vant 
World Cup for tredje 
gang på rad. 
Foto: Alexander 
Henningsen.
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TD-kurs er avholdt på Lillehammer, der det ble uteksaminert åtte kandidater, hvorav ca. 
halvparten blir Hopp TD-er og noen blir kombinert TD. Noen av disse tar også videre utdanning 
som utstyrskontrollør. De fleste har gjennomført praktisk prøve som assisterende TD gjennom 
sesongen og vil bli utnevnt som nasjonale TD-er. Det er fortsatt behov for flere dommere og 
funksjonærer både på kretsplan og nasjonalt. Det ble siste året også tatt opp to nye kandidater til å 
bli FIS dommere. 

For de aldersbestemte er de nasjonale rennene Solan Gundersen Vinterleker (SGV) (12-14 år), 
Hovedlandsrenn (HL) (15-16 år) og Hopptreff (HT) (13-16 år). Samt Junior NM (17-20 år).
Deltagerstatistikk på disse rennene (forrige sesong i parentes): 

Hyggelig med en økning i deltagelsen på SGV, selv om det er en liten nedgang på fire færre gutter 
i 12-årskllassen sammenlignet fra i fjor. På HL var det for første gang åpnet for en uoffisiell klasse 
i K40. Dette viste seg å være vellykket med seks deltagere. Blant jentene var det fire i K40 og seks 
i K70. I Hopptreff var det kun 4 (6) kretslag med, og her var det flere kretser som kunne stilt som 
ikke deltok. 

K-JUMP OG VINDMÅLING
K-Jump er ytterligere utviklet, og det er nå også laget eget K-Jump videoprogram for måling 
av lengder, som også kan bruke flere kameraer og da dekke flere sektorer. Den største 
utviklingen er allikevel K-Jump Wind for beregning av vindkompensasjon, og investering i 
anemometere (vindmålere), og trådløst nettverk for å samle data fra disse inn til K-Jump Wind 
/ resultatprogrammet. Her gjenstår noen komponenter, samt fartsmåling for å ha en komplett 
løsning. Det er også ønskelig med flere anemometer, og tilhørende komponenter for større og 
bedre anvendelse. Det mobile vindutstyret med visningsprogram og vindkompensasjon gjør god 
nytte og fungerer også slik det er nå. Stor takk til de som har bidratt til denne utviklingen. 
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INTERNASJONALT ARBEID

Gjennom arbeidet i ulike komiteer, har NSF hopp vært en pådriver for å få gjennomslag for 
flere hopprenn i store bakker for kvinner. Vi har arrangert, og tatt økonomisk risiko for RAW 
AIR kvinner sikret det på World Cup-listen for neste sesong. Det var gledelig å se Maren 
Lundby som vinner også av årets turnering. Arbeidet med å gi kvinnene de samme muligheter 
og betingelser som menn fortsetter med blant annet å inkludere skiflyvning som en del av 
konkurranseprogrammet.

Initiativ til at NSF søker FIS om at stor bakke inkluderes i VM programmet for kvinner ble tatt 
vinteren 2018, og ble vedtatt etter initiativ fra Norge med sportsjefen i hopp og Maren Lundby 
i spissen, fra VM i Oberstdorf i 2021. Det fortsettes å jobbe for at stor bakke for kvinner også 
inkluderes i OL 2022.

Gjennom vinteren 2018/2019 startet vi samarbeidet med det kinesiske skiforbundet mot OL i 
Beijing i 2022 med forankring i avtalen mellom Kulturdepartementet og NIF. Samarbeidet ble 
uten forvarsel avsluttet av Kineserne i slutten av oktober 2019.

Vi bruker også vår Storsamling til å knytte kontakter på breddesiden. Vi har hatt representanter fra 
FIS, Sverige, Østerrike, Slovenia og Finland på våre Storsamlinger. 

ØKONOMI OG MARKED

Hopp en gren uten stor industri i ryggen og markedsarbeidet vårt baserer seg på partnerskap med 
aktører som identifiserer seg med våre verdier og ser verdien i å arbeide tett sammen med oss. 
90 % av inntektene til hopp kommer fra sponsorer, mens 10 % kommer fra egenandeler, bidrag fra 
Hoppsportens venner og tilskudd (tippemidler til rekrutteringstiltak).

Avtalen med vår hovedsponsor ble fornyet for tre nye år i første kvartal 2019. Vi har sju eksponerte 
partnere inkludert klesmerke og tre strategiske partnere. Netto inntekter har hatt en økning 

Daniel-André Tande 
vant sesongåpningen i 
Wisla. Foto: NTB.
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fra 20,7 millioner i 2014 til 31,3 millioner i 2019. Markedsarbeidet har vært preget av at vår 
markedssjef var ute med alvorlig sykdom fra mai 2019. Vikar ble innleid i 60 % stilling. Tre nye 
sponsoravtaler ble inngått.

Vi har en historikk der vi har levert positivt økonomisk resultat hvert år siden 2014 i tillegg 
til nedbetaling av tidligere gjeld. 2019 ble et unntaksår der et negativt resultat i hovedsak var 
forårsaket av avtalebruddet fra kineserne og uforutsatt inntektssvikt, som følge av overordnede 
beslutninger.

Med sikring av WC-renn til alle våre WC-arrangører hvert år, bidrar også hopp betydelig til 
arrangementsavdelingens inntekter og dermed til fellesskapet i NSF, noe som tydelig beskrives fra 
NSFs ledelses skriv til Kulturdepartementet i forbindelse med RAW AIR avlysninger knyttet til 
pandemisituasjonen. I vår avtale med LO har vi også bidratt med hovedsponsor for RAW AIR. Vi 
mener at det ligger et betydelig potensial for synergier i markedsinntekter for gren og RAW AIR, 
og vi fortsette å jobbe for muligheten til å utvikle dette. 

KOMPETANSEUTVIKLING

Vi har et meget fruktbart samarbeid med Høyskolen Innlandet om Trenerutdanning med 
studiepoeng. Trenerkursene går også inn som en del av NIF sin Trenerløype. Studiene som tilbys 
her er Trener 2 som gir 10 sp, og Trener 3 som gir 20 sp. På disse studiene er det studenter fra 
mange forskjellige idretter i NIF, derfor er dette også en fin arena for kompetanseutveksling på 
tvers for både studenter og veileder fra NSF hopp. NSF hopp er en av idrettene i NIF som har 
hatt flest studenter gjennom disse utdanningsprogrammene. I sesongen 2019/2020 har vi hatt 5 

Under LO storsamling 
var det mange unge 
hoppere som fikk selfie 
med heltene sine. 
Foto: Geir Olsen / 
NSF hopp.
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studenter på Trener 2 og 4 studenter på Trener 3. Det er også kjørt Trener 1 kurs i ren NSF- hopp 
regi. Dette er blant annet gjort ved Toppidrettslinjen i ved Drammen VGS. I Buskerud Skikrets 
har det også blitt gjennomført Trener 1 kurs i 2019. Vi har også et samarbeid med Universitetet i 
Sør-Øst Norge. Dette samarbeidet er nå inne i sitt femte år. Samarbeidet går i korte trekk ut på at 
våre ansatte tilbys lederstudier på årsstudium, bachelor og masternivå. Her har vi i 2019/2020 hatt 
to ansatte på lederstudier som inngår i årsenhet, samt en som tar masterstudiet.

I forbindelse med vårt nye konsept «Raw Air Akademiet» så handler mye av innholdet her om 
kompetanseutvikling. Her kan nevnes utarbeidelse av egen utviklingsmodell for NSF hopp, 
kurs for yngre trenere og foreldre, øvelsesbank, utstyrsguide m.m. En del av disse tiltakene er 
klubbesøk, samlingsbesøk, samt samlinger for yngre utøvere som er organisert av NSF hopp. 
Alle i NSF hopp har individuelle utviklingsplaner. På vår årlige Storsamling ble det som vanlig 
gjennomført foreldrekurs. Her er alle våre landslagsløpere trener for barn og unge, samt at våre 
studenter på Høyskolen Innlandet gjennomfører en del av sin praksis på denne samlinga.

Selv om Kina-prosjektet hadde et uheldig utfall, så var dette prosjektet i høyeste grad et 
kompetansetiltak. Her ble våre trenere utfordret ved å skulle utvikle utøvere fra nullpunkt 
i skihopp til å bli bra skihoppere i 2022. Dette satte høye krav til våre trenere og ledere. Det 
som kom ut av dette var mye erfaring og kunnskap om utvikling av utøvere, vi fikk teste vår 
utviklingsmodell i praksis, store krav til trenere i forhold til utarbeidelse og gjennomføring av 
øvelser og treningsprogram. 

KOMMUNIKASJON

Hopp har deltatt i flere viktige debatter, spesielt mye fokus ble det på kampen for å få med 
kvinnene i stor bakke under VM i Oberstdorf neste år. Her inntok hopp en offensiv og modig 
posisjon som ga resultater. Det er viktig å legge trykk på våre viktige satsingsområder likestilling, 
HMS og bærekraft.

NSF hopp sine utøvere eller representanter er ofte i mediebildet. Vi tilrettelegger i stor grad for at 
media kan følge våre utøvere tett, som Marius Lindvik under hoppuka eller Maren Lundby da det 
kokte rundt stor bakke i VM. Vi serverer også intervjuer til sosiale medier, som ofte fanges opp av 
norske medier.

Det har vært et godt samarbeid med rettighetshavere og media for øvrig. Vi har et utstrakt 
samarbeid med NTB om offisielle bilder, men har også tilgang til bilder via Skijumping.PL, Jürgen 
Feichter og ikke minst vår egen servicemann Alexander Henningsen på kvinnesiden. I tillegg tok 
Geir Olsen de offisielle portrettbildene under LO storsamling. 

For første gang hadde NSF hopp kommunikasjonsansvaret for RAW AIR (fram til 
turneringsstart). Det ga et tydeligere fokus på vår egen hoppturnering. Vi ser også et kraftig 
løft i antall følgere og oppmerksomhet i sosiale medier etter tett videosamarbeid med Monday 
Production. Innholdet blir også satt pris på at utøverne selv.

Da koronakrisen inntraff, etablerte vi #HoppHjelpen der utøvere og trenere viste samfunnsansvar. 
I tillegg ble det startet en annen kampanje med emneknaggen #RawAirAtHome for å skap 
engasjement i hjem landet rundt. Under LO storsamling ga vi ut RAW AIR-avisen. TV 2-sendte 
vårt tradisjonelle Take-off. Aldri før har flere utøvere, trenere, ledere, sponsorer og medier vært 
samlet. Det er også blitt jobbet mye rundt Kina- samarbeidet som ble brutt og økonomi.
Fra 1. januar ble NSF hopps kommunikasjonsansvarlig en del av et sentralt fagmiljø i Norges 
Skiforbund. Formålet er å styrke kommunikasjonsfaget rundt hopp- og skisport. 
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ORGANISASJON

Administrasjon hopp har bestått av følgende personer:
Sportssjef:  Clas Brede Bråten 
Hovedtrener WC herrer:  Alexander Stöckl 
Hovedtrener WC kvinner:  Christian Meyer 
Landslagstrener WC herrer:  Thomas Lobben 
Landslagstrener WC kvinner:  Jermund Lunder 
Landslagstrener WC kvinner:  Henning Stensrud 
Trener Prosjekt 2022:  Line Jahr 
Prosjektrådgiver:  Rune Rebne 
Kommunikasjonsansvarlig:  Steinar Bjerkmann 
 (overført til kommunikasjonsavd. 01.01.20) 
Fysisk trener:  Tom Lindinger
Servicetekniker WC herrer:  Kenneth Gangnes
Servicetekniker WC kvinner:  Aleksander Henningsen 
Servicetekniker WC herrer:  Adrian Livelten 
Ansvarlig Toppidrettssatsning:  Andreas Vilberg 
Trener toppidrettssatsning:  Yngve Ludvigsen 
Trener toppidrettssatsning:  Geir Ødegård 
Daglig trener Trondheim:  Andreas Stjernen 
Leder idrettsvitenskaplig avdeling:  Magnus Brevig 
Teknisk analyse:  Rune Velta 
Arrangementssjef:  Ståle Villumstad 
Utviklingssjef:  Tore Øvregård 
Markedssjef:  Bjørn Einar Romøren 
Kompetansesjef:  Kjetil Strandbråten 
Vikar Markedssjef:  Arne Åbråten 

Hoppkomiteen (HK)
Leder:  Bente-Lill B Romøren (Akershus) 
Nestleder:  Alf Tore Haug (Telemark) 
Medlem:  Jon Ola Skrutvold (Buskerud)
Medlem:  Leif Lippestad (Oslo)
Medlem:  Anette Sagen (Nordland)
Ungdomsmedlem:  Christian Inngjerdingen (Akershus) 
 
HK har hatt 15 møter i sesongen 2019/20. Det er blitt avholdt ett fagmøte. Komiteen har vært 
representert på de fleste hovedrenn nasjonalt samt WC for kvinner på Lillehammer, prøve-VM 
for kvinner i Oberstdorf og RAW AIR.

Arbeidsfordeling HK 
Toppidrett:  Christian Inngjerdingen 
Internasjonalt arbeid:  Leif Lippestad og Anette Sagen
Økonomi:  Bente-Lill Romøren
Organisasjon:  Bente-Lill Romøren
Kompetanseutvikling:  Jon Ola Skrutvold 
Rekruttering:  Skrutvold/Inngjerdingen
Jenteprosjekt:  Anette Sagen
Marked:  Leif Lippestad og Bente-Lill Romøren
Kommunikasjon:  Leif Lippestad og Bente-Lill Romøren
Arrangement:  Alf Tore Haug
Anlegg:  Alf Tore Haug 
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HK har vedtatt en politisk handlingsplan og har prioritert følgende områder i sitt politiske arbeid: 
1.  Økonomiske rammevilkår 

2. Samhandling
 – Kompetanseutvikling. 
 – Rekruttering.
 – Samarbeid i Hopp-Norge. 

3.  Arrangement 

4.  Internasjonalt arbeid
 – Utvikling av hoppsporten. 

Representanter i FIS komiteer
FIS hoppkomite:  Bertil Pålsrud 
Utstyrskomiteen:  Bertil Pålsrud
Bakke komiteen:  Torgeir Nordby
Regler og kontroll komiteen:  Geir Steinar Loeng 
Kalenderkomiteen:  Clas Brede Bråthen 
Komiteen for barn og ungdom:  Tore Øvregård 

A-lag hopp med 
støtteapparat og 
administrasjon sesongen 
2019/20. Foto: NTB.



86 NSF ÅRSBERETNING 2019/2020 

RESULTATER

NM STOR BAKKE 
LILLEHAMMER, LYSGÅRDSBAKKEN HS140, 28.3.2020
Menn Ikke avholdt pga. Korona epedemi
Kvinner Ikke avholdt pga. Korona epedemi
 

NM NORMAL BAKKE
LILLEHAMMER, LYSGÅRDSBAKKEN HS98, 26.3.2020
Menn Ikke avholdt pga. Korona epedemi
Kvinner Ikke avholdt pga. Korona epedemi
 
Kretslag
LILLEHAMMER, LYSGÅRDSBAKKEN HS98, 27.3.2020
Ikke avholdt pga. Korona epedemi

 
NM JUNIOR LITEN BAKKE
VIKERSUND, HS72, 16.2.2020
 
Kvinner
1. TRAASERUD Heidi Dyhre, Heddal IL
2. BERGER Frida, Røykenhopp
3. KLEVEN Ingrid Hordvik, Kongsberg IF
 
Kvinner Lag
Avlyst pga. for mye vind
 

NM JUNIOR
RENA, 7.-8.2.2020
Normal bakke kvinner, Rena HS 109
1. TRAASERUD Heidi Dyhre, Heddal IL
2. SELBEKK Mathilde Årva, Fossum IF
3. KLEVEN Ingrid Hordvik, Kongsberg IF
 
Normal bakke menn, Rena HS 109
1. HEGGLI Bendik Jakobsen, Byåsen IL
2. ERIKSEN Sander Vossan, Bækkelagets SK
3. GAARDER Jens, Raufoss IL
 
Normal bakke kretslag, Rena HS 109
1. SØR-TRØNDELAG (Olaussen, Mellingsæter, Heggli)
2. AKERSHUS 1 (Haugeng, Bjørtomt, Gundersrud)
3. OSLO (Prestegård, Sundal, Eriksen)
 
Normal bakke mixlag, Rena HS 109
1. AKERSHUS 1 (Bjørtomt, Selbekk, Gundersrud)
2. TELEMARK OG VESTFOLD (Johannessen, Traaserud, 
 Baarset)
3. BUSKERUD (Hagen, Kleven, Strand)
 
Stor bakke menn, Rena HS139
1. ERIKSEN Sander Vossan, Bækkelagets SK
2. MELLINGSÆTER Jo Rømme, Orkdal IL
3. HEGGLI Bendik Jakobsen, Byåsen IL

NORGES CUP
SAMMENLAGT 2019/2020
 
Elite Kvinner
1.  KVANDAL Eirin Maria, Mosjøen IL
2. SKATVEDT Karoline Bjerke, Trøgstad SK
3. KVERNMO Pernille, Steinkjer Skiklubb
 
Elite Menn
1. LADEHAUG Anders, Nordre Land IL
2. BJERKEENGEN Fredrik, IL Kolbukameratene
3. ERIKSEN Sander Vossan, Bækkelagets SK
 

HOVEDLANDSRENNET
VANG, LIERBERGET, 22.2.2020
 
J15/16 K40
1. LIANE, Marie, Kongsberg IF
2. OLSEN Lea-Johanne Nordheim, Bossmo og Ytteren IL
3. KRISTIANSEN Nora Margrethe, Kollenhopp
 
G15/16 K40
1. SOLVANG August, Vallset IL
2. SPRAUTEN Albert, Sprova IL
 
J15 K70
1. ISAKSEN Anie, Bossmo og Ytteren IL
 
G15 K70
1. ØSTVOLD Fabian, Lensbygda Sportsklubb
2. HAUGEN Øystein, Søre Ål IL
3. STORSVEEN Jørgen Berget Elverum Hopp
 
J16 K70
1. OUSTAD Mathilde, Furnes SLF
2. SELBEKK Mathilde Årva, Fossum IF
3.  BERGER Frida, Røykenhopp
 
G16 K70
1. ÅRDAL Johannes, Jølster IL
2. LANGMO Isak Andreas, Fjellørnen IL
3.  OPSAHL Martin Tonby, Lommedalens IL
 
LAGHOPP K70
1. SØR-TRØNDELAG 1 (Gujord, Høien, Langmo)
2. OPPLAND 1 (Nyhus, Haugen, F.Østvold)
3. HEDMARK 1 (Lund, Oustad, Storsveen)
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RESULTATER

HOPPTREFF (13-16 ÅR)
VANG, LIERBERGET K40 OG K70, 2.2.2020
1. TELEMARK OG VESTFOLD 1 (Armo, Rønningen, 
 Tandberg, Høines)
2. OPPLAND 1 (Kindlistuen, Dalen, Svenningsen-Fjeld, 
 F. Østvold)
3. HEDMARK 1 (Bysveen, Hilmarsen, Harkinn, Storsveen)
 

SOLAN GUNDERSEN VINTERLEKER
SANDEGGBAKKEN, ALVDAL, 29.2.2020
J12 K35
1. OPSETH Oda, Holeværingen IL
2. SAUG Marie Fengsrud, Elverum Hopp
 
G12 K35
1. LE Alvin, Byåsen IL
2. HILMARSEN Ingmar Wikstrøm, Tolga IL
3. SØRSTAD Haakon Kamlesh Heltzer, Gjerpenkollen 
 Hoppklubb
 
J13 K35
1. GRÆSLI Kjersti, Tydal IL
2. MIDTSKOGEN Ingvild Synnøve, IL Try
3. LÅTE Ingrid Alva Helga, Elverum Hopp
 
G13 K35
1. TVEITEN Niclas, Heddal IL
2. RAULAND André, Heddal IL
3. SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald, Raufoss IL
 
J14 K35
Ingen deltagere
 
G14 K35
1. SOLEM Alf Sverre Aam, IL Nansen
2. BERGERSEN Elias, Asker SK
 
J14 K45
Ingen deltagere
 
G14 K45
1. HILMARSEN Henrik Elias Wikstrøm, Tolga IL
2. KJØLLESTAD Isaac Olav, Elverum hopp
3. HANSEN Gisle Westvold, IL Nansen
 
Laghopp K35/K45, 1.3.2020
1. TELEMARK/VESTFOLD 1 (Haugland, Rauland, Tveiten)
2. HEDMARK 1 (I. Hilmarsen, Låte, H. Hilmarsen)
3. OPPLAND 1 (T. Østvold, Svenningsen-Fjeld, Rudland)
 

NORDISK JUNIORLANDSKAMP
FALUN, SWE, 25.-26.1.2020
Jenter K90
1. THORS Alva, FIN
2. OUSTAD Matilde, NOR
3. SELBEKK Mathilde Årva, NOR
 
Gutter K90
1. HAAVI Morten Haug, NOR
2. GUNDERSRUD Adrian Thon, NOR
3. JØRGENSEN Sindre Ulven, NOR
4. JOHANNESSEN Ola Hannevold, NOR
6. INGBRIGTSVOLL Jesper Nilsen, NOR
 
Laghopp Jenter K90
1. NORGE (Selbekk, Oustad)
 
Laghopp Gutter K90
1. NORGE 2 (Johannessen, Jørgensen)
2. NORGE 1 (Gundersud, Haavi)
3. FINLAND 1 (Törmanen, Palosaari)
 
Laghopp Mix K90
1. NORGE 2 (Oustad, Haavi)
2. FINLAND (Thors, Palosaari)
3. NORGE 1 (Selbekk, Johannessen)
 

WORLD CUP / CONTINENTAL CUP / FIS CUP
Resultater for Menn og Kvinner foreligger på FIS sine sider 
https://www.fis-ski.com/DB/ski-jumping/calendar-results.html?-
noselection=true
Sammenlagt      
https://www.fis-ski.com/DB/ski-jumping/cup-standings.html

   
JUNIOR VM
OBERWIESENTHAL, GER,  5.-8.3.2020
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorco-
de=JP&eventid=45406&seasoncode=2020

YOUTH OLYMPIC GAMES (YOG)
LAUSANNE/ LES TUFFES, SUI, 19.-22.1.2020
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorco-
de=JP&eventid=45432&seasoncode=2020

Utsatt til 2021 som følge av Korona-pandemien

FIS SKI FLYING WORLD CHAMPIONSHIPS
PLANICA, SLO, 19.-22.3.2020
Cancelled / Postponed to 2021 due to Corona virus pandemi  
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorco-
de=JP&eventid=45233&seasoncode=2020
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kombinertkomiteens 
årsberetning 2019/2020

BREDDEIDRETT OG REKRUTTERINGSARRANGEMENT

Det har gjennom sesongen 2019-2020 vært gjennomført god aktivitet gjennom de nasjonale 
samlingene og konkurransene kalt Camp 1881, tross utfordringer med snøforhold rundt om i 
landet. 

Camp 1881 har blitt videreutviklet til også gjelde lokale arrangementer, hvor vi har sett stor 
interesse fra klubber og miljøer på gjennomføring. Hovedfokus framover må settes på klubb og 
krets-nivå, i håp om å få flere rekrutter «inn i bunn». 

Fjorårets nyskapning nyskapning Camp 1881 i Bærum ble gjentatt takket være stor 
dugnadsinnsats. Drøyt 500 utøvere prøvde seg i hoppbakken med langrennski og Dragonski. 
Arrangementet var i samarbeid med Tour de Bærum.

KVINNEKOMBINERT 
I forrige årsmelding skrev vi ”18/19-sesongen er siste sesong hvor satsningen på jentene kan 
drives på dugnadsbasis slik vi har i praksis har gjort fram til nå, det er på tide å profesjonalisere 
satsningen samtidig som team-modellen ivaretas.” 

For sesongen 19/20 ble det gjort endringer i organisering knyttet til satsning på kvinnekombinert 
med mål om å profesjonalisere satsningen på jentene ytterligere. Thomas Kjelbotn ble ansatt som 
NSF-trener med hovedansvar sportslig satsning på kvinnekombinert i alle tre team. Sommeren 
2019 ble det tatt ut elitelag med tre utøvere i tillegg til utviklingslaget med ni utøvere. 

Camp 1881 kombinert 
i Trysil.
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Sportslig er det rask utvikling i kvinnekombinert både nasjonalt og internasjonalt. Mange nasjoner 
satser seriøst. FIS er opptatt av å utvikle grenen til å ha et likeverdig tilbud for begge kjønn. 
Sommeren 2019 deltok jentene for første gang i Sommer Grand Prix, Norge stilte med fire utøvere 
på kvinnesiden. I mikskonkurransen tok det norske laget annenplassen. 

Gjennom vintersesongen har det vært en fullverdig COC-sesong, hvor Norge har preget 
konkurransene og ble beste nasjon sammenlagt. Sju norske jenter tok COC-poeng. Marte 
Leinan Lund ble nummer to sammenlagt og Gyda Westvold Hansen nummer tre. Junior-VM 
ble arrangert i Oberwiesenthal, hvor Norge deltok med fire jenter. Gyda Westvold Hansen tok 
sølvmedalje og det norske laget tok gull i mixedteam-konkurransen. 

Sesongen vi går inn i er første VM-sesong. Fokuset framover må være fortsatt å styrke team- 
modellen også for jentene, bygge kompetanse hos trenere, ledere og støtteapparat mht trening og 
utvikling for jenter. Krav om helseattest ble innført høsten 2019 på øverste nivå for begge kjønn. 
Fokus på helse og sunn utvikling er et viktig tema som også FIS følger nøye med på. Dette er et 
sentralt satsningsområde for langsiktig utvikling av kombinertsporten som attraktiv gren på alle 
nivå. 

Største utfordringen for Norge i videre satsning på kvinnekombinert er å balansere satsning på 
utvikling av toppidrettsutøvere, legge til rette for rekruttering og ivareta bredden. Satsningen på 
kvinnekombinert internasjonalt er avgjørende for kombinertsportens fremtid, dette må gjenspeile 
seg i den nasjonale satsningen. 

UTDANNING OG KOMPETANSEUTVIKLING 

Kombinert jobber med å sikre kompetanseflyt blant våre egne trenere, samt øke tilbudet for nye 
trenere som ønsker å bidra i kombinert. Vårt overordnede mål er å sørge for å ha kurstilbud 
og møteplasser for kommende og eksisterende trenere på alle nivåer, og at disse kreftene drar i 
samme retning og at vi som nasjon står samlet om en felles filosofi og utvikling. 

Vi har i 2019-2020-sesongen registrert kurs for trenere på alle nivåer, foreldre, unge trenere og 
opp til topptrenerne i kombinert. 

Verdens beste 
kombinertutøver 

sesongen 2019–2020, 
Jarl Magnus Riiber. 
Foto: NTB scanpix.
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AKTIVITETSKURS/FORELDREKURS 
Tilbudet gis til klubber og kombinertmiljøer rundt om i landet, og baserer seg på utvikling av 
basisferdigheter, skiferdigheter og noe hoppteknikk, samt hvordan man legger til rette for denne 
aktiviteten i den daglige treningen. Gjennomført kurs Trysil november 2019. 

TRENER 1
En videreføring av Aktivitetskurs/foreldrekurs. 

TRENER 2
Dette kurset gjennomføres på Høgskolen i Hedmark, og gir studiepoeng. Studiet tar for 
Aldersrelatert trening, trenerrollen, kosthold, antidoping, treningslære, hoppteknikk, basistrening, 
psykologiske prosesser og kompetanseanalyse. 

TRENER 3
Vi hadde en trener som gjennomførte kurset sent 2019. 

KOMPETANSEUTVEKSLINGSKURSET
Vi har fortsatt med kompetanseutvekslingskurset (fagdager). Gjennom fem samlinger i året møtes 
teamtrenere og landslagstrenere for å diskutere treningsfilosofi, hoppteknikk og langrennsteknikk 
basert på det nye testbatteriet vi har på alle landslagsutøvere fra ungdom til 
junior. Landslagstrenerne fungerer som mentorer for teamtrenere i det daglige slik at vi sikrer at 
utviklingen går i riktig retning. 

Jarl Magnus Riiber. 
Foto: NTB scanpix.
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TOPPIDRETT

Tidenes beste sesong igjen, enda bedre enn sesongen 2018/2019! 
I tillegg vant Norge nasjonskampen for tredje år på rad. Sammenlagt hadde vi Jarl Riiber nr. 1, 
Jørgen Graabak nr. 2, Jens Oftebro nr. 4 og Espen Bjørnstad nr. 6 i tillegg til en rekke utøvere som 
har tatt verdenscuppoeng. 

I COC for jentene ble vi beste nasjon Marte Leinan Lund nummer to og Gyda Westvold Hansen 
nummer tre sammenlagt, i tillegg til flere jenter som tok poeng løpende. 

I COC for gutta ble Norge igjen beste nasjon. Norge dominerer COC og COC er en strålende 
utviklingsarena for de som skal inn i verdenscupen. 

I Junior-VM for jenter tok Gyda W. Hansen sølv, for gutta vant Jens Oftebro gull, Norge vant Mix-
stafett med Sebastian Østvold, Gyda W. Hansen, Marte Leinan Lund og Aleksander Skoglund, i 
tillegg tok gutta bronse i lagkonkurransen. 

I tillegg leverte flere av Norges deltakere strålende resultater i YOG i januar. 

ARRANGEMENT 

Vi har hatt fire konkurransehelger på sommer: 
• Kirkebakken Grand Prix i juni 
• Holmenkollen Skishow i juni.
• Granåsen i august.
• Lillehammer i september (KK samlingen). 

Lagseier i Oberstdorf 
under prøve-VM. Foto: 
NTB scanpix.
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Følgende arrangement i Norge i 2019-2020 NM Falun / Beitostølen, november World Cup 
Lillehammer, desember NC i Trondheim, desember 
• NC i Midtstuen, januar.
• NC i Trondheim, januar.
• Kombilekene Tolga januar.
• Jr. NM på Rena, februar.
• Youth Cup Knyken februar.
• World Cup Granåsen februar.

Hovedlandsrenn Lierberget og Nybygda februar Solan Gundersens Vinterleker februar/mars 
World Cup i Oslo
• World Cup i Holmenkollen, mars. 
 

ANLEGG

Kombinert har innen anlegg samarbeid med hopp og langrenn, med hovedfokus på å få til flest 
mulig kompaktanlegg for alle aldersgrupper samt plast i rekrutteringsanlegg. Det jobbes godt 
lokalt og regionalt med anleggsutvikling og flere kompakte rekrutteringsanlegg er ferdigstilt mens 
andre er under utvikling. Anleggene i Oslo, Trondheim, Orkdal og Steinkjer er i full drift og det 
samme gjelder bakkene i Molde. I tillegg er kompaktanlegg under planlegging eller bygging flere 
andre steder. Rekruttanlegg i tilknytning til langrennsanlegg er positivt også i forhold til unge 
langrennsløpere som synes det er morsomt og spennende å prøve bakkene. 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

Kombinert har fortsatt arbeidet for å skaffe til veie bedre rammebetingelser i kraft av blant annet 
økte sponsorinntekter. Vi har fortsatt økte inntekter ved utgangen av 2019 og budsjettet for 2020 
er 16,8 mill. NOK. 

Vi gikk i balanse i 2019, dessverre greide vi ikke å nedbetale på opparbeidet gjeld i 2019, men dette 
må vi få til i 2020 om alt er normalt. 

Vi har fortsatt usolgte merker og et større potensial å hente ut, ikke minst det å få mer ut av 
etablerte sponsorer, hente nye sponsorer og også selge inn jentene som unike fra våren 2020. Vi 
merker fortsatt at vi havner i skyggen av de største grenene i NSF og har fortsatt ikke nok ressurser 
internt per 2019 til å øke inntektene tilstrekkelig, selv om vi er på god vei. 

Kombinert har denne sesongen hatt Block Watne som hovedsponsor og Opplysningen 1881, 
Swix, Auto Plan, Helgeland Kraft, Bama og FH Gruppen som delsponsorer samt en rekke mindre 
sponsorer, kalt Strategiske Samarbeidspartnere. 

Kombinert har hatt økt fokus på å få med flere sponsorer og har også løftet sponsorvolumet 
ytterligere for sesongen i forhold til sesongen før inkl. resultatbonuser fra sponsorene. 
Det avholdes en rekke sponsortreff i løpet av sesongen, nettopp for å knytte sponsorene 
tettere sammen med kombinert og øke verdien av B2B mellom sponsorene. Verdien av 
logoeksponeringen for sponsorene har økt betydelig også siste år, takket være bevisst jobbing med 
utøverne opp mot media og bedre produkter å vise frem. 

Ved stadig flere, aktive sponsorer som vil gjøre mer ut av sine sponsorater, følger kombinert opp 
sponsorene løpende med sportssjef og markedskoordinator, spesielt med tanke på oppfølging og 
utvikling av nye kanaler og sosiale medier for kombinert. 
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Samarbeidet med Olympiatoppen er meget viktig for kombinert. Prosjektstøtten Olympiatoppen 
gir i form av midler samt tilgang til ressurspersoner letter den økonomiske situasjonen rundt 
A-lags satsingen og gjør det mulig for en relativt liten gren som kombinert å tilegne seg ledende 
kompetanse innen teknikk og utstyrstilpasninger. 

Overføringer internt i NSF utgjør ca. 10 % av kombinertsinntekter, adm. fee. som kombinert 
betaler tilbake til sentralt i NSF utgjør ca. 5 % av totale inntekter. 

INTERNASJONALT ARBEID

Norge er godt representert i internasjonal kombinertsport. Lasse Ottesen er Race Director, Jan 
Rune Grave er Assistant Race Director, Paul Einar Borgen sitter i FIS kombinertkomite mens 
Arne-Olaf Sween representerer Norge i sub-komiteen. Arne Olaf Sween, Harald Aarhus og Rune 
Sørli har hatt internasjonale TD-oppdrag. 

KOMMUNIKASJON

Kombinert har i 2019/2020-sesongen vært svært aktiv innenfor sosiale medier. Særlig 
lagsapparatet har produsert tidsaktuelle innslag på Facebook i form av videointervju med utøvere/
trenere eller re-postet nyhetsoppslag over utøvernes prestasjoner. Dette har ført til en sterk 
økning i antall følgere på Facebook – fra vel 5000 til nærmere 9000 personer. Samtidig har NSFs 
hjemmesider vært en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal. 

De fremste talspersonene for idrettsgrenen er sportssjef og de to-tre fremste utøverne på elitelag 
herrer. Underveis i sesongen ble det også utviklet et kommunikasjonskonsept for idrettsgrenen: 
Two passions – one game/#2passions1game. Dette brukes på sosiale medier. 

Kombinertkomiteen opplever at nasjonale medier fortsatt underdekker kombinertsporten, 
selv om den enkelte prestasjon blir behørig dekket. Det må derfor være et mål for 
kommunikasjonsarbeidet å styrke posisjonen for kombinertsporten overfor media og opinion. 

Marte Leinan Lund, 
Gyda Westvold Hansen. 
Thea Minyan Bjørseth.

Foto: NTB scanpix.
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Organisering kombinertkomiteen (m/fagansvar) 
Leder:  Edgar Fossheim, Akershus.
Nestleder:  Linda Svendsrud, Oppland.
Medlem:  Tina Wiklem Frøseth, Trøndelag (marked).
Medlem:  Roar Eggen, Trøndelag (rekruttering).
Medlem:  Gudmund Storlien, Hedmark (ungdomsrepresentant).
Medlem:  Eiliv Flakne, Trøndelag (kommunikasjon/omdømme).

LANDSLAG OG ORGANISASJON 

A-landslag:
Jørgen Graabak, Byåsen IL /GST
Espen Andersen,  Lommedalen IF/Kollenhopp 
Magnus Krog Høydalsmo IL/GST
Jarl Magnus Riiber  IL Heming/Kollenhopp 
Jens Lurås Oftebro   IL Jardar
Einar Lurås Oftebro   IL Jardar
Espen Bjørnstad   Byaasen Skiklubb 

Landslag kvinner
Mari Leinan Lund  Tolga IL
Marte Leinan Lund  Tolga IL
Gyda Westvold Hansen  IL Nansen 

Administrasjon, trenere og personell
Ivar Stuan  Sportssjef
Peder Sandel  Landslagstrener hopp 
Stian Kvarstad  Hopptrener Trondheim 
Tom Hilde  Hopptrener Oslo 
Gudmund Storlien  COC-ansvarlig 
Jan Christian Bjørn  Utviklingssjef 
Marthe Frøseth  Markedskoordinator 
Jonas Amundsen  Smøresjef 

Kombinerts nye merke-
vare, Two Passions One 
Game.
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RESULTATER

JUNIOR NM 2020
RENA, 07.2-09.2.2020
 
Mass start 5 km damer
1. Gyda Wetvold Hansen, Nansen IL
2. Marte Leinan Lund, Tolga IL
3. Mille Moen Flatla, Haslum IL
 
Mass start 10 km Herrer
1. Marius Solvik, Haslum IL
2. Emil Ottesen, Gausdal skilag
3. Sebastian Østvold, Lednsbygda Sportsklubb
 
Gundermetoden/10km
1. Marius Solvik, Haslum IL
2. Sebastian Østvold, Lednsbygda Sportsklubb
3. Jakob Skillinstad, Harstad Skiklubb
 
Gundermetoden/5 km
1. Marius Solvik, Haslum IL
2. Emil Ottesen, Gausdal skilag
3. Sebastian Østvold, Lednsbygda Sportsklubb
 
Gundermetoden/5 km Damer
1. Gyda Wetvold Hansen, Nansen IL
2. Marte Leinan Lund, Tolga IL
3. Mille Moen Flatla, Haslum IL
 
Gundermetoden/ 2,5 km damer
1. Marte Leinan Lund, Tolga IL
2. Thea Øihaugen, Gausdal Skilag
3. Mille Moen Flatla, Haslum IL
 

NORGES CUP
SAMMENLAGT
 
Klasse A
1. Aleksander Skoglund
2. Lars Ivar Skårset
3. Kasper Moen Flatla
 
Klasse B
1. Sebastian Østvold
2. Emil Ottsen@
3. Marius Solvik
 
Kvinner
1. Mari Leinan Lund
2. Marte Leinan Lund
3. Oda Leiråmo
 
 

HOVEDLANDSRENNET 2020
LIERBERGET, 21.02.2020
 
INDIVIDUELL GUNDERMETODE
J15 
1. Josefine Løken, Askim IF
 
G15 
1. Fabian Østvold, Lensbygda sportsklubb
2. Torje Seljeset, Markane IL
3. Iver Leriåmo, Bossmo og Yttern IL
 
J16 
1. Mathilde Oustad, Furnes Skiløperforening
 
G16 
1. Johannes Johansen Gujord, Surnadal IL
2. Eidar Johan Strøm, Alta IF
3. Isak Andreas Langmo Fjellørnen IL
 

KOMBICROSS
J15 K40
1. Josefine Løken Askim IF
 
G15 K70
1. Fabian Østvold, Lensbygda Sprotsklubb
2. Even Leinan Lund, Tolga IL
3.  Torje Seljeset, Markane IL
 
J16 K70
1. Mathilde Oustad, Furnes Skiløperforning
2. Ingrid Kntusen, Furnes Skiløperforneing
 
G16 K60
1. Eidar Johan Strøm, Alta IF
2. Isak Andreas Langmo, Fjellørnen IL
3.  Eskil Høien, Byåsen IL
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RESULTATER

SENIOR NM
FALUN 14.11.2018 (HOPP GUNDERSEN)
BEITOSTØLEN, 23 /24.11.2019 (LANGRENN GUNDERSEN)

Gundermetoden 5 km Damer  
1. Gyda Westvold Hansen, Nansen IL 
2. Marte Leinan Lund, Tolga IL 
3. Thea Minyan Bjørseth, Lendsbygda sportsklubb
    
Gundermetoden 5 KM Herrer  
1. Espen Dahlhaug Bjørnstad, Byåsen Sportsklubb
2. Jørgen Nyland Graabak, Byåsen IL 
3. Einar Christian Lurås Oftebro, IL Jardar 
    
Gundermetoden 10 KM Herrer  
1. Harald Johnas Riiber, Heming IL 
2. Jens Christian Lurås Oftebro, IL Jardar 
3. Sindre Ure Søtvik, Eldar IL  
Gundermetoden 2,5 km Damer  
1. Marte Leinan Lund, Tolga IL 
2. Thea Minyan Bjørseth, Lendsbygda sportsklubb
3. Hanna Midtstunstad, Vaaler IL 
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langrenn



99NSF ÅRSBERETNING 2019/2020 

LANGRENNSkomiteens 
årsberetning 2019/2020

BREDDEIDRETT

KLUBBAKTIVITET FOR BARN 6-12 ÅR 
Telenor Karusellen aktiviserer årlig fortsatt ca. 83.500 barn (78.000 i 2018) (alle grener, hvorav 
langrenn, inkludert langrenns-cross og «gren-uavhengig» fortsatt utgjør om lag 91 % (80% i 
2018), og må fortsatt regnes som et meget vellykket rekrutteringstiltak. 

KLUBBAKTIVITET FOR UNGDOM 13-19 ÅR 
Først litt om aktiviteten totalt i langrenn. Utplukk fra terminlista viser at antall terminfestete 
arrangement i sesongen 2019-2020 har vært totalt 774 terminfestede renn. Disse fordeler seg på 
503 langrenn, 153 turrenn og 78 rulleskirenn. Hovedlandsrennet hadde sin topp i deltakerantall i 
2015. (1965 starter, på to øvelser) og etter en liten nedgang årene etter, var det nesten rekord igjen i 
2019. HL på Gålå hadde totalt 1937 starter, 98,5% av toppåret 2015. Junior NM hadde det sin topp 
på Steinkjer i 2018, med 1803 starter. I 2019 på Savalen var deltakelsen 1675 starter. Det er fortsatt 
en økning av deltakerantallet fra Oslo og Akershus, mens flere andre skikretser har nedgang i sin 
deltakelse i junior-NM. 

Ridderrennet 2019. 
Foto: NTB scanpix.
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Antall påmeldte deltagere totalt, i landets kretsmesterskap viser følgende i 2019: 3.201 
Langrennskomiteen har lenge hatt et mål om at KM-deltagelsen skal passere 4.000. Også i 2019 ser 
vi en liten nedgang i antall løpere i KM. Samtidig ser vi at andelen jenter øker fra år til år. Andelen 
har økt jevnt og trutt fra år 2000, da var andelen 25 %, mens den i 2019 var 38 %. 
Antall skilisenser 13 år og eldre (sesongen 2019): 6416 av totalt 8178 (6.456 av totalt 7940 i 2018) i 
Skiforbundet. Langrenns-tallet er en nedgang på 0,6 % siste år. Nedgangen fra toppårene 2012 og 
2013, da antallet lå på 8.700 av totalt 10.400 i Norges Skiforbund, ser ut til å flate ut. 

SKIIDRETT OG VOKSNE (20 ÅR OG ELDRE) 
Medlemstallet har økt fram til 2015, men har så gått noe ned. De største turrennene som 
Birkebeinerrennet, Skarverennet og Ole Reistads Minneløp ble avlyst som følge av Corona- 
pandemien. Det er derfor vanskelig å fastslå sikre trender i påmeldings-/deltagertall, men det ser 
ut som det fortsatt gjennomgående betydelige reduksjoner fra toppårene. Utfra salgsstatistikker fra 
sportsbransjen kan det se ut som aktiviteten blant voksne dreier fra organiserte turrenn i retning 
av toppturer og annen uorganisert turaktivitet. 

Interessen for å lage gode skiløyper for folket er stor. Snølagring og snøproduksjon er kommet for 
fullt i stadig flere skianlegg rundt om i Norge, og er mange steder helt avgjørende for å kunne tilby 
langrennsforhold. 

AKTIV LIVET UT 
Masters Langrenn Norge har drøyt 500 medlemmer. Det arrangeres årlige samlinger både 
sommer og vinter. Medlemsblad kommer tre ganger i året. I 2020 skulle «Masters World Cup» 
(internasjonalt veteranmesterskap) vært arrangert i Cogne, Italia, men ble avlyst grunnet korona. 
70 norske deltagere var påmeldt. 

SKIIDRETT OG FUNKSJONSHEMMEDE
Arbeidet innenfor rekruttering finansieres med post 3-midler fra NIF og eksterne midler gjennom 
ulike prosjektsøknader. Fra 1.1.19 er det tildelt midler fra Stiftelsen VI via Olympiatoppen. I denne 
forbindelse er Tommy Rovelstad ansatt i en fireårig prosjektstilling, 100 % fra 1. september 2019. 
Hans hovedfokus er målrettet rekruttering gjennom utvikling av gode samarbeidsstrukturer med 
eksterne instanser, eksempelvis intresseorganisasjoner og rehabiliteringsinstitusjoner. 

Johannes Høsflot Klæbo 
vinner sprintcupen sam-
menlagt, her fra Tour de 
Ski. Foto: NTB scanpix.
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I 2019-2020 ble det avholdt to breddesamlinger for syns- og bevegelseshemmede. En barmark-
samling på Gautefall i august, hvor også Para Elite var til stede. Ti deltakere fra fire kretser. Tre 
synshemmede og sju bevegelseshemmede. Alle deltok på Gautefall Sportsfestival med ulike 
rulleskikonkurranser, noe som opplevdes som veldig positivt. 

Den åpne snøsamlingen på Sjusjøen i februar samlet ni deltakere fra åtte kretser i alderen 11 til 
33 år. Fire jenter og seks gutter, alle var sittende. Mariann V. Marthinsen bidro som trener. Det er 
positivt å kunne dra veksler på en tidligere eliteutøver som virkelig deler av sin kompetanse og 
erfaring til nye utøvere. 

Den årlige miljøsamlingen for unge utøvere under Ridderuka ble det dessverre avlyst, 14 utøvere i 
alderen 10-14 år var påmeldt fra seks kretser. 

I februar deltok fire utøvere i European Para Sport Event, ParaSki4Europe, i Polen. Dette 
arrangementet, som var finansiert med EU-midler, hadde som intensjon å skape en motiverende 
rekrutteringsarena for unge parautøvere i ulike «snøidretter». I langrenn var det deltakere fra åtte 
nasjoner. For våre deltakere var det inspirerende å være en del av noe større, få måle krefter og 
konkurrere med likesinnede. Spesielt for de to yngste som i hverdagen er alene i sine respektive 
klubber som synshemmede utøvere og føler en del på at de alltid er «dårligst» sammenlignet med 
sine funksjonsfriske klubbkamerater. 

For målgruppen utviklingshemmede ble det gjennomført to åpne samlinger i 2019-2020. Disse 
gikk på barmark og snø, med henholdsvis 34 og 35 deltakere totalt (både langrenn og alpint). 
Guttene er fremdeles i flertall, men det er gledelig at det har kommet flere nye utøvere inn i 
gruppa. Begge samlingene ble gjennomført på Golsfjellet. Utøverne har representert ti kretser fra 
Finnmark i nord til Agder og Rogaland i sørvest. Det er viktig å nevne foreldregruppa, da disse 
samlingene har blitt en verdifull møteplass også for dem. Samtidig bidrar foreldrene på en positiv 
måte inn i samlingen på ulike vis. Uten denne hjelpen hadde samlingene blitt mer ressurskrevende 
og vanskeligere å gjennomføre. 

I februar var Norge invitert på Special Olympics Sweden Invitational Games 2020, i Östersund/
Åre med fire langrennsløpere og to alpinister. Langrennsløperne gikk to individuelle konkurranser 
og en stafett. God innsats av alle på sitt nivå, og samtlige kom hjem med en eller flere medaljer. 

Kick The Limits er et åpent mesterskap for utviklingshemmede som ble avholdt for tredje gang på 
Furutangen med Åslia Skilag og Rena Alpinklubb som arrangører. Til tross for ingen utenlandsk 
deltagelse økte deltakerantallet, med 24 startende i langrenn og 11 i alpint. 

Birkebeinerrennet 2019. 
Foto: NTB scanpix.
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TOPPIDRETT 

LANDSLAG
Kvinner Elite:
Therese Johaug, IL Nansen.
Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming.
Tiril Udnes Weng, Nes Ski.
Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL.
Kari Øyre Slind, Oppdal IL.
Heidi Weng, IL Bul.
Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb.
Ragnhild Haga, Åsen IL.
Lotta Udnes Weng, Nes Ski.
Mari Eide, Øystre Slidre IL.
Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL/Team Veidekke Midt-Norge.
Anna Svendsen, Tromsø skiklubb. 

Menn Elite Sprint: 
Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF. 
Mattis Stenshagen, Follebu IL.
Pål Golberg, Gol IL.
Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF. 
Eirik Brandsdal, Kjelsaas IL.
Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL. 
Sondre Turvoll Fossli, Hokksund IL. 

Menn Allround: 
Sjur Røthe, Voss IL
Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski. 
Martin Johnsrud Sundby, Røa IL. 
Hans Christer Holund, Lyn Ski. 
Niklas Dyrhaug, Tydal IL.
Didrik Tønseth, Byåsen IL.
Johannes Høstflot Klæbo, Byåsen IL. 
Emil Iversen, IL Varden Meråker. 

PARA-LANGRENN ELITE
Kvinner:
Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag. 
Birgit Skarstein, Frol IL. 

Menn: 
Johannes Birkelund, Oppegård IL.
Trygve S. Toskedal Larsen, Trysilgutten IL. 
Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL Ledsager: Ole-Martin Lid, ledsager Thomas Karbøl Oxaal. 

SPORTSLIGE PRESTASJONER 
Sesongen 2019-2020: Sesongen ble avbrutt tidlig grunnet Corona-viruset, og siste del av Word 
Cup (USA og Canada) ble avlyst. I kvinneklassen fikk Norge 17 individuelle seirer (Therese 
Johaug 14) og to stafettseire. I klassen for menn fikk Norge 14 individuelle seirer (Johannes 
Høsflot Klæbo, åtte) og to stafettseirer. 

Therese Johaug vant Tour de Ski i januar 2020 i tillegg til World Cup sammenlagt. 
Norge vant nasjonscupen for begge kjønn, og dermed også sammenlagt. 
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PARA WORLD CUP 2019-2020
Det har vært deltagelse i tre World Cup-runder, start hjemmebane på Lillehammer i desember. 
Fjerde wc-runde ble avlyst. Seks utøvere har deltatt på en eller flere runder. Fra «rekruttlaget» 
har to utøvere fått prøve seg i World Cup, hvor beste prestasjon ble semifinale på sprinten med 
12.-plass til Indira Liseth i kvinner sittende. Totalt har det blitt 12 pallplasser til Norge denne 
sesongen, som jentene som har stått for. Vilde Nilsen med syv seiere og en andreplass, mens 
Birgit Skarstein gikk inn til to andre- og tre tredjeplasser. 

World Cup sammenlagt: Vilde Nilsen vant klassen stående kvinner. Birgit Skarstein ble nummer 
seks i klassen sittende kvinner, mens Thomas Karbøl Oxaal til slutt fikk en syvendeplass i klassen 
synshemmede menn. 

Deaflympics 2019 ble avholdt i desember i Italia, Santa Caterina di Valfurva. Norge hadde to 
representanter i langrenn. Lena Sponberg og Leif Foss. De har som en del av forberedelsene 
fram mot mesterskapet fulgt mange av samlingene til Para Elite. Dette har det blitt gitt gode 
tilbakemeldinger på. Begge våre fikk virkelig føle på kroppen utfordringene det er å konkurrere 
i høyden, så resultatene ble nok noe dårligere enn forventet i de fire individuelle konkurransene. 
De reiste litt kjerringa på Teamsprinten hvor de knep fjerdeplassen etter et tett oppgjør med Sør-
Korea. 

Langrenn har hatt en utfordring med å bygge opp et nytt pararekruttlag. Av de sju som var med 
i oppstarten på våren trakk tre seg ut av gruppa, en prioriterte å satse kun friidrett, mens to skjønte 
at de ikke hadde motivasjonen som skulle til for å satse for fullt på langrenn. Denne gruppa 
har da utgjort 4 utøvere, hvorav 1 har hatt A-status med utvidet tilbud. Disse deltok også på 
Olympiatoppens ParaUng-samling, en motivasjonssamling på tvers av ulike idretter 

STØTTEAPPARAT OG KOMPETANSE 
Elitelandslagenes smøreteam ledes av Stein Olav Snesrud, og består av 11 smørere. Øystein 
Andersen er medisinsk ansvarlig i langrenn, og har i tillegg vært administrativ leder for 
helseteamet. Lagleger følger hvert enkelt lag i tillegg til fysio- og manuellterapeuter. Landslaget 
for para elite har hatt et team bestående av tre smørere og en fysioterapeut i tillegg til nevnte 
trenerressurser. 

Therese Johaug vinner 
World Cup sammenlagt. 
Her fra SkiTour2020. 
Foto: NTB scanpix. 
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REKRUTTERING TIL TOPPIDRETTEN
Sesongen 2019/2020 har det vært seks løpere på rekruttlandslag (kun kvinnelag) og 11 på 
juniorlandslag (seks jenter og fem gutter). Begge lagene er Equinor Morgendagens Helter. De fem 
Veidekkelagene med Oslofjord, Vest, Innlandet, Midt-Norge og Nord-Norge sikrer et godt tilbud 
til de ”nest beste” i langrenns-Norge, og bidrar til rekrutteringen inn på landslag. Veidekkelagene 
har gjennom sesongen vært godt representert i troppene til World Cup. Det er flere veletablerte 
kommersielle team og «klubbsatsninger» som bidrar til at det fortsatt er mange seniorer som 
velger å satse på langrenn. 

MEDALJER JUNIOR-VM / VM U23 (OBERWIESENTHAL, TYSKLAND): 
VM Junior: 
Gull: 
Ansgar Evensen (sprint). 
Helene Marie Fossesholm (5 km K og 15 km F). 
Iver Tildheim Andersen (30 km F). 
Bronse: 
Martin Kirkeberg Mørk (30 km. F) 

VM U23: 
Gull: 
Vebjørn Hegdahl (sprint). 
Harald Østberg Amundsen (30 km F). 
Stafett mix (Marte Mæhlum Johansen, Håvard Moseby, Harald Østberg Amundsen og 
Hedda Østberg Amundsen.)
Sølv: 
Marthe Mæhlum Johansen (10 km. Cl). 
Harald Østberg Amundsen (15 km. Cl). 
Bronse: 
Harald Østberg Amundsen (sprint). 
Håvard Moseby (30 km. F) 

Det er fortsatt god deltagelse i NM, Equinor Norgescup junior og senior. Streaming av enkelte 
renn i Equinor NC for junior og senior har vært en suksess med god seeroppslutning og gode 
tilbakemeldinger. Kostnaden knyttet til streaming er imidlertid betydelig. 

I Skandinavisk Cup er Norge, som tidligere, totalt dominerende blant gutta. Vi opplever fortsatt at 
Sverige og Finland knapt har løpere inne blant de 50 beste. Beste «ikke- nordmann» kom på 16. 
plass (SWE), mens Norge hadde 43 løpere blant de 50 beste på sammenlagtlista. (Utover de norske 
var det seks svenske og en finsk løper topp 50). Hos jentene er det jevnere, men spesielt svenskene 
gir oss kamp. Blant de 20 beste finner vi 10 norske, 9 svenske og en finsk løper. Julie Myhre og 
Gjøran Tefre vant sammenlagt i 2020. 

Vinnerlaget under 
mix-stafetten i U-23 

VM. Marte Mæhlum 
Johansen, Håvard 

Moseby, Harald Østberg 
Amundsen og Hedda 

Østberg Amundsen. 
Foto: Studio2media. 
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SKIGYMNAS OG HØYSKOLER 
Det er fortsatt formelt samarbeid med fem skigymnas (Nordreisa, Meråker, NTG Geilo, NTG 
Lillehammer og Hovden). Den økonomiske støtten til skigymnasene fra Norges Skiforbund 
langrenn er imidlertid fjernet etter vedtak i Langrennskomiteen. Samarbeidet med skigymnasene 
vil til tross for dette opprettholdes med skigymnassamling, skigymnasmøter og tett dialog 
rundt viktige områder blant annet innen utdanning og utvikling. Mange juniorer velger å søke 
seg inn på disse fem skolene, og det oppnås mange svært gode resultater. Det er i tillegg til de 
fem offisielle samarbeidsgymnasene også svært mange lokale skoletilbud som tilrettelegger for 
toppidrettssatsing. 

ANLEGG

I tillegg til Norges Skiforbund langrenns anleggsinformasjon viser det til fyldig rapport fra 
Skiforbundets anleggsavdelingen. I 2019 har skiklubber mottatt ca. 6.200.445 kroner i støtte til 
prepareringsutstyr til langrennformål. 

ANLEGGSUTVIKLING 
Det er fortsatt positiv utvikling av rulleskianlegg og utbyggingen vil fortsette. Flere destinasjoner 
har startet med snølagring og har gjennom noen års erfaring kommet langt på området Snø 
kan garanteres for trening og konkurranser fra senest 1. november i flere steder i landet. 
Kunstsnøanlegg finnes en rekke steder, spesielt i Sør-Norge. Mange klubber eier og drifter 
kunstsnøanlegg, eller drifter i samarbeid med andre aktører. Antall FIS- godkjente løyper i 2019 
var 53 homologerte langrennsanlegg ifølge FIS sin oversikt. 

ANLEGGSUTDANNING 
Skiforbundet har det siste året også hatt fokus på snøsikre anlegg gjennom å bidra til kompetanse-
heving gjennom snøseminar. Det ble gjennomført løypekjørerseminar i november 2019 på 
Beitostølen med 160 deltakere. 

Tiril Udnes Weng og Nes 
under 3x5 km stafett for 
kvinner under NM på 
ski. Foto: NTB scanpix.
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ARRANGEMENT

INTERNASJONALE ARRANGEMENT
Den internasjonale World Cup-sesongen i Norge ble innledet på Lillehammer (for 8. gang) i 
desember 2019. Store utfordringer med snø på det sentrale Østlandet gjorde sitt til at 
Drammen flyttet sin WC-sprint til Konnerud. Deretter ble både 50 km og 30 km gjennomført 
i Holmenkollen, uten publikum på grunn av den oppblomstrende koronaepidemien. Nes i 
Akershus arrangerte Skandinavisk Cup første helga i januar. En god og innsatsvillig arrangørstab 
greide å skape et godt arrangement, tross vanskelige snøforhold. 

ØVRIGE FIS-RENN 
Alle Norgescuprenn og norske mesterskap arrangeres som FIS-renn. Også i år startet dette med 
sesongåpninga på Beitostølen. Skiforbundet langrenn fortsatte satsingen på «strømming», fra 
både junior- og seniorrenn i Equinor Norgescup denne sesongen. Det var planlagt å «strømme» 
junior-NM på Beitostølen, men dette ble avlyst da korona-epidemien slo inn for fullt i mars 2020. 
Et nasjonalt renn ble avlyst på grunn av snømangel denne sesongen. Rennet var Equinor NC på 
Førde som ble flyttet til Gålå. 

Denne sesongen har det vært ti internasjonale turrenn i Norge, som alle står i FIS- kalenderen. 
I starten av sesongen ble rennene avviklet etter planen, men fra tidlig mars ble alt avlyst. 
Dermed er det svært vanskelig å kommentere noe på deltakelsen i disse turrennene. 

ARRANGEMENT I KLUBB OG KRETS 
Antall renn i den nasjonale terminlista: 774 langrenn, turrenn og rulleskirenn (730 i 2018, 724 
i 2019). I sesongen 2019/2020 har det vært gode snøforhold i mesteparten av landet, med få 
avlysninger før koronasituasjonen kom i mars måned. 

Det arrangeres også Norgescup for funksjonshemmede. Disse er enten integrert i andre 
arrangement, sammen med funksjonsfriske, eller satt opp som egne arrangement. Para (FH) 
hadde sitt norske mesterskap sammen med funksjonsfriske under NM på Konnerud, Drammen i 
januar 2020. Her deltok åtte funksjonshemmede utøvere (13 i 2018, ti i 2018). 

NORGESMESTERSKAP 
Norgesmesterskapene og hovedlandsrennet 2020 ble arrangert følgende steder: 
• NM senior: Konnerud, Drammen. NM i mars på Lillehammer ble avlyst. 
• NM junior: Avlyst, skulle vært arrangert på Beitostølen. 
• Hovedlandsrennet: Nybygda. 

NM senior på Konnerud ble berget først og fremst gjennom en formidabel innsats fra 
arrangørenes side ved å frakte snø inn i anlegget. I tillegg måtte de fleste øvelsene legges 
om, i forhold til de rådende snøforholdene. Deltakelsen fra ski-Norge holder seg stabil i 
mesterskapene, dog ser vi en dreining av at områdene rundt Oslo øker sin prosentvise andel av 
deltakermassen. 

NC SYNS- OG BEVEGELSESHEMMEDE
Det ble arrangert ti av tolv oppsatte NC renn, hvor finalene skulle vært avholdt under Ridderuka, 
ble avlyst. Totalt har 11 utøvere deltatt på ett eller flere renn. NM på Konnerud telte også som NC, 
hvor åtte utøvere deltok på minst en konkurranse.
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ARRANGEMENTSØKONOMI 
For de større arrangørene (cuprenn og mesterskap) inngår Skiforbundet avtaler med arrangørene. 
Hovedkonklusjonen er at de fleste arrangement kommer bra ut økonomisk, dersom deltakelsen 
ligger på over 700 deltakere. Utgifter til tidtaking og oppbygging av smøreområder har etter hvert 
blitt veldig kostnadskrevende, så arrangementene må ha enn viss størrelse for å gi penger i kassen. 

KOMPETANSEUTVIKLING

Langrenn har utviklet 43 kursmaler som dekker områder innenfor arrangement, anlegg og 
trenerutvikling. Hver kursdel kan vare fra 1 til 6 timer. I 2019 ble det rapportert 313 
kursgjennomføringer fra disse 43 kursmalene. Det ble undervist 1470 timer av en kurslærer 
eller trenerutvikler. I gjennomsnitt varer da et kurs 4,6 timer og har 10,89 deltagere. Når tall 
rapporteres til NIF for økonomiske støtteordninger, vil «timer total» utgjøre grunnlaget for VO-
midler og «deltagertimer» for Post-3. VO-midler er voksenopplæringsmidler, som skal oppfylle 
en rekke kriterier fra NIF. Deltagertimer er et «uttrykk» for omfanget av kursvirksomhet da det 
beregnes med grunnlag i deltagere med kurslærer/trenerutvikler. 

Tabellen under viser fordeling av kursdeler for langrennstiltak. En linje gjelder fellesdeler for 
Skiforbundet, der langrennsdeltagere utgjør en stor andel, anslagsvis 60-80 % av deltagerne. Det er 
nedgang på 15 kurs i langrenn fra 2018 til 2019. “Låst” betyr kurs avsluttet, sendt NIF. 

ØKONOMI 
1313 kurstimer for trenerkurs honoreres med 420 kr pr. time. Totalt i 2019 kr 551.460. Dette 
dekker forberedelser og etterarbeid, men ikke reise, kost og losji som utbetales mot regning. Disse 
kostnadene betales gjennom deltageravgift på kurs, med eller uten støtte fra organisasjonsledd i 
NSF. De resterende 54 kurs dekkes opp etter andre løsninger. 
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TRENERUTVIKLERE (KURSLÆRERE) 
Nytt for 2019 er innføring av grunnkurs for trenerutviklere som skal bidra til å heve kompetansen 
på de som holder kurs i regi av NSF. 22 fra langrenn har gjennomført kurset i 2019, som vektlegger 
forståelsen av hvordan «voksne» lærer best, da målgruppen for våre kurs er eldre ungdommer og 
voksne. Det er en tydelig dreining mot hvordan du i rollen som trenerutvikler lærer bort, fremfor 
hva du lærer bort. Dette handler om tilrettelegging av gode læringssituasjoner, involvering, 
refleksjon, utfordring, mestring og ny kunnskap. 

Langrenn har i dag 42 trenerutviklere som utgjør ryggraden i vår kompetanseutvikling. I tillegg er 
det ca. 20 personer i kretsmiljøene som gjennomfører kurs. Våre trenerutviklere inviteres årlig til 
oppdateringssamling på NSFs regning. I 2019 var det tre trenerutviklerkurs, i Oslo, Lillestrøm og 
Meråker, som organiseres av trenerutvikleravsvarlige i NSF langrenn. 

KORTE KURS 
Vi har testet «korte kurs» på 4 x 45 min. Seks kursdeler har blitt utviklet og testet i skiklubber. 
1. Grunnleggende skiaktivitet for barn rettet mot langrenn. 
2. Langrennstrening for barn på barmark. 
3. Barneidrettens verdigrunnlag og trenerrollen. 
4. Grunnleggende rulleskiaktivitet for barn. 
5. Grunnteknikker i klassisk og skøyting. 
6. Utstyr og smøring for barn. 
7. Treningsplanlegging langrenn for barn. 
Les mer om kursene på: https://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/korte-kurs/ 

Helene Marie Fosses-
holm under gull-løpet 

I Jr. VM 2020. Foto: 
Studio2Media.
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Kursene gjennomføres på en kveld, i en eller flere klubber sammen. De vil være 
kompetansegivende kursdeler for Trener 1 og Grasrottrener. For 2020 blir det igangsatt en 
gjennomgang av Trener 1 og Grasrottrener for å se hva vi skal beholde og hva vi vil endre. 

TRENER 2 OG TRENER 3 
Det ble gjennomført 103 kursdeler for Trener 2 i 2019, kurs som tar sikte på å utvikle gode 
ungdomstrenere. Kursene avholdes regionalt og/eller nasjonalt. Mange foreldretrenere følger 
barna sine gjennom barne- og ungdomsår, som kan være årsaken til at vi har en høy andel som 
går videre til Trener 2 sammenlignet med andre særforbund. Trener 3 er den høyeste utdanningen 
vi gjennomfører i regi av NSF med stabil deltagelse på rundt 15-20 personer. Det er et krevende 
kurs, hvor deltagerne bruker mye tid. Kurset gjennomføres over ett og halvt år med fire samlinger, 
hvor en årsplan med oppfølging av utøvere er kjernen i kurset. 

TOPPTRENERSTUDIET 
I 2019 har OLT invitert Norges Skiforbund med på en gjennomgang for å stake ut en fremtidig 
kurs for dette studiet. Kurset gjennomføres av OLT Midt-Norge i samarbeid med NTNU. 
Forelesere og gjennomføring foregår på universitetsnivå, og det stilles krav til deltagere om 
relevant praksis og utdanning før opptak. I gjennomgangen har det blitt satt fokus på å styrke 
noen fagområder, samt å styrke kommunikasjonen mellom SF og OLT/NTNU i studentopptaket. 
Norges Skiforbund Langrenn har valgt dette som sitt øverste utdanningsnivå basert på kvaliteten i 
leveransen. Det er også mulig for utvalgte trenere å delta på elitecoach-programmet til OLT, men 
dette er i dag ikke en del av vår trenerløype. 

KOMMUNIKASJONSARBEID 

KLUBB- OG MEDLEMSKONTAKT 
På skiforbundet.no ligger terminlisten og de mest aktuelle sakene for langrenn i tillegg til 
aktuell informasjon om trening, trenerutdanning, reglement, retningslinjer osv. Plattformen 
utvikles sammen den sentrale kommunikasjonsavdelingen. Hjemmesidene benyttes også til 
offentliggjøring av nyheter. Fagmøter avholdes årlig vår og høst og er med skikretsene en viktig 
arena. Møter med klubber og kretser: Se «Kompetanseutvikling; Klubbutvikling». 

EKSTERN KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 
NSF Langrenns kommunikasjonsstrategi er et viktig verktøy for å nå virksomhetens overordnede 
målsetting om å være verdens beste langrennsnasjon med mange gode og glade skiløpere. 
Visjonen er at alt vi gjør skal være forankret i langrenns verdier; Folkelig, Inkluderende, Offensiv 
og Ærlig. Strategien, måten vi skal nå målet, er å være omforent. 
Vi har gjennomført «Medieforståelse» med eliteløpere, trenere, ledere, støtteapparat og 
administrasjon for å gi innsikt i og forståelse for hvorfor og hvordan vi forholder oss til media. 
Langrenn er privilegerte med sin medieoppmerksomhet. Med alle de største mediene i Norge 
og Sverige som følger oss året rundt, jobber vi for å legge til rette på best mulig måte gjennom 
medietreff, pressekonferanser, intervjuavtaler og evalueringer i og utenfor sesong. 

SOSIALE MEDIER 
På Facebook, Langrennslandslaget, har vi pr juni 2020 144.600 følgere, og antallet er stadig 
økende. Vår største følgerskare på Facebook er mellom 35 og 65 år, en sterk og interessant 
kundegruppe for våre samarbeidspartnere. Dette er et meget høyt tall i norsk målestokk og 
ingen vi kan sammenligne oss med har like mange følgere. Selv uten et mesterskap, ser vi godt 
engasjement i Sosiale Medier, spesielt under Tour de Ski og SkiTour 2020. 
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Totalt antall følgere pr. juni 2020 på Instagram er 160.000. Vi ser også at gode resultater blant våre 
utøvere fører til god rekkevidde og godt engasjement også på Instagram. Vinnerbilder fra Tour de 
Ski og SkiTour når ut til over 100.000 unike brukere, og opp imot 30.000 av disse engasjerer seg i 
form av likes eller kommentarer. Dette er svært bra, sett ut ifra antall følgere på kontoen 
@langrennslandslaget. Instagram «stories» er også noe vi har satset mer på det siste året, og vi ser 
at disse spesielt når ut til den yngre målgruppen. Et viktig fokus fremover vil være å treffe barn og 
unge der de er, og her er Instagram et viktig verktøy for å bidra til å gjøre langrenn kult igjen. 
Det siste året har vi satset enda mere på innholdsproduksjon gjennom å samarbeide med 
produksjonsselskapet North Stories (tidligere Screen Media). Vi har jobbet med en modell der 
samarbeidspartnerne våre er med på å ta kostnadene for produksjon, mot at vi lager innhold 
for dem på samlinger/skirenn. Dette har fungert veldig bra så langt, og vi har vært igjennom en 
testperiode dette året. En videre utarbeidelse av samarbeidet vil skje gjennom sommeren/høsten 
2020. 

Sosiale medier er svært viktig for våre samarbeidspartnere, og alt tyder på at det blir enda viktigere 
det kommende året. Vi ønsker å legge til rette for at både partnere og utøvere kan dra nytte av et 
tettere samarbeid. Legger vi til alle kontoer underlagt Norges Skiforbund langrenn og løpernes 
egne kontoer når vi langt over 2,5 millioner brukere av sosiale medier. Dette er uten sidestykke 
vårt sterkeste kommunikasjonsverktøy. Markedsavdelingen i Norges Skiforbund langrenn, med 
bistand fra administrasjonen i hektiske perioder, oppdaterer mediekanalene til enhver tid. 

MERKEVARE OG OMDØMME 
Vi har tatt sterkt eierskap til vårt produkt og utvikler utnyttelsen av dette i markeds- og 
kommunikasjonsarbeidet kontinuerlig. For at media skal formidle legger vi til rette for 
mediedager på de fleste samlinger i Norge og ved andre aktuelle event. Under større mesterskap 
har vi medietreff dagen før hver konkurranse. 

Iver Tildheim Andersen 
under gull-løpet i 

Jr. VM 2020. 
Foto: Studio2Media.
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Livestream, digitale produksjoner og kommunikasjon i SoMe er i kraftig vekst og vi fokuserer 
på å tilrettelegge for dette og gi våre følgere økt nærhet uten å øke utøverbelastningen. TV 
- tid internasjonalt øker kraftig. TV-tid i Norge er stabilt med over 172 timer siste år. Antall 
medieoppslag for langrenn er rekordhøyt med over 42.000 benevnelser. Til sammenligning 
har Norges Fotballforbund 12.000 benevnelser, og et selskap som Telenor snaut 17.000. Dette 
markedsvinduet fylles med gode historier, relevante brands og bygging av profiler. 

Analysetall fra Sponsor Insight viser at vi er øverst på pallen i idrett i Norge målt etter popularitet. 
Vi hadde syv utøvere blant topp 20-utøverne hvor alle de største profilene er med i oversikten. 
Vi har siste sesong hatt et lite fall i TV- og eksponeringstall for våre samarbeidspartnere i 
målingene til Sponsor Insight. Dette skyldes utfordringer med å overvåke digitale flater som 
Facebook og Instagram, og er dermed ikke et faktisk fall i eksponering. Selv med noen tøffe år 
med utestengelser av to profilerte utøvere har eksponeringstid og verdier, posisjon, antall profiler 
på topp20-listen i Norge og salgsinntekter vært sterke. Det største negative utslag har vi sett på 
Skiforbundets omdømme, og ikke lagene. Skiforbundet var i Q4-2016 på minus 7 %, men styrker 
gradvis omdømmet igjen, og er nå oppe i hele i 24 % i Q1-2020. Det er en milepæl og for første 
gang er Skiforbundet på nivå med tallene fra tiden før Therese- og Martin-sakene. 24 % er identisk 
med VM i Val de Fiemme 2013. 

Langrenn skal være en aktiv bidragsyter i positive aktiviteter som sponsorfamilien iverksetter. 
Eksempler på dette er SpareBank1 sin byttehelg i november hvert år, og Mester Grønn sitt 
engasjement med Rosa Sløyfe-aksjonen. Utøvere står fritt til å personlig engasjere seg i lignende. 

KRISEHÅNDTERING 
Beredskapsplaner er ivaretatt av kommunikasjonsavdelingen sentralt i Norges Skiforbund. I 
tillegg er krisehåndtering en del av kommunikasjonsstrategien i langrenn hvor egne skjema for 
håndtering av informasjon og kommunikasjon er utarbeidet og implementert i den operative 
handlingsplanen. 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK 
Byttehelger er gjennomført fast hver høst siden 2016 i samarbeid med SpareBank 1, som er et 
meget vellykket prosjekt. Vi har satt dagsorden, media har fulgt opp med fokus på utstyrshysteri. 
Her har flere av våre profilerte landslagsløpere tatt tydelige standpunkt i media. 

FLUOR
Etter at «Fluorsaken» ble grundig gjennomgått og diskutert på høstmøte 2018, gjorde 
Langrennskomiteen et vedtak basert på synet og meningene til et overveldende flertall av 
skikretsene. ”Langrennskomiteen i Norges skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 
16 år. Forbudet gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glidprodukter”. 
Vedtaket ble opprettholdt for sesongen 2019/2020. Det har vært gjennomført fluorkontroller 
både sesongen 2018-2019 og 2019-2020. Det har vært satt fokus på informasjonsarbeid rundt 
helse, miljø og sikkerhet, herunder er det arrangert eget seminar. Smørevettreglene er revidert og 
informasjonsfilmer er distribuert bredt. 

Utviklingstrappa og rennreglementet gir klare føringer for hva som er sportslig utvikling for barn 
og unge. Dette har også en økonomisk side, ved at skirenn og konkurranser for yngre skal foregå 
i lokalmiljø, det vil si innen klubben og kretsen. 
Det er igangsatt et arbeid og oppnevnt en arbeidsgruppe som utreder ulike, mulige kostnads-
reduserende tiltak, herunder reisefordelingsordning, overnatting og begrensning av antall skipar. 
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MEDIA- OG MARKEDSINNTEKTER 
Av langrenns omsetning på drøye 93 millioner i 2019, hentes i overkant av 90 % av inntektene 
fra kommersielle kilder, og i underkant av 10 % av inntektene fra ulike tilskudd. Det er en god 
sammensetning av samarbeidspartnere som har synlighet på lagets bekledning og strategiske 
partnere uten direkte logoeksponering. Det er en tett og aktiv dialog mellom partnerne og 
langrenn gjennom skisesongen og resten av året. 

AKTIVITETSBASERTE INNTEKTER 
Vi holder fortsatt jevnlig ski- og barmarkskurs for våre samarbeidspartnere, noe som verdsettes 
høyt og bidrar til at våre partnere har et langsiktig perspektiv på investeringen i Langrenn. Det er 
fortsatt høyt prioritert å la flest mulig ansatte ta del i sponsoratet. 

SkandinaviskCup og NorgesCup har også det siste året vært strømmet, noe som gjør 
arrangementene mer synlige i media. Dette øker rennenes kommersielle verdi. For 
Norgescup tilstreber Skiforbundet langrenn å stille med utegående reporter og kommentator. 
Arrangementene distribueres i sosiale medier og er tilgjengelig for media. 

Voksne aktive som går turrenn har siden 1987 kunnet gjøre dette uten å være medlem i våre 
klubber. Over en tiårs periode er det arbeidet for å få reversert denne løsningen blant annet ved 
hjelp av skilisens-ordningen. Det har fortsatt ikke lykkes å få til et gjennombrudd av betydning i 
dette arbeidet, og dermed heller ikke vesentlig medlemsøkning på dette området. Vi viser ellers til 
medlemsstatistikken i beretningen. 

INTERNASJONALT ARBEID 

UTØVERES RAMMEVILKÅR OG FAIR PLAY
Samarbeidet med Olympiatoppen om karriereveiledning for topputøvere har fungert i mange 
år, og følges opp kontinuerlig. Mulighet for tilrettelagt utdanning finnes på mange høyskoler. De 
fleste landslagsløpere, og mange øvrige løpere på høyt nivå, har konto i Løperfondet, som er en 
god ordning for løperne. Med hensyn til «Fair Play» i internasjonal sammenheng viser vi til vårt 
engasjement i FIS-komiteer og utvalg, til egen TD-utdanning, og til våre nasjonale standarder 
nedfelt i «Utviklingstrappa» og andre dokumenter. 

ANLEGG OG ARRANGEMENT 
Norge har 53 FIS-godkjente anlegg. Dette er en god dekning for å kunne gjennomføre World Cup, 
Skandinavisk Cup og FIS-renn. Terminlisten fastsettes på halvårlige møter i FIS, hvor Norge er 
godt representert, og for SkandinaviskCup sitt vedkommende på Nordisk grenmøte.

POLITISK ARBEID 
Norge er representert i de fleste underkomiteer i FIS langrenn, også ved leder av FIS sin 
Langrennskomite, Vegard Ulvang, samt at vi er representert i IPC/Funksjonshemmede. 
I 2019 var følgende representanter medlemmer av underkomiteer i langrenn: 
1. Medlem Regelkomiteen: Torbjørn Broks Pettersen. 
2. Medlem World Cup-komiteen: Åge Skinstad. 
3. Medlem Turrennkomiteen: Eiliv Furuli. 
4. Medlem Damekomiteen (Women): Brit Baldishol. 
5. Medlem Rulleskikomiteen: Asgeir Moberg. 
6. Medlem komite for Barn og Ungdom: Helen Ingebretsen. 
7. Subkomite for funksjonshemmede: Anne Ragnhild Kroken. 
8. IPC Nordic STC: Tor Undheim. 



113NSF ÅRSBERETNING 2019/2020 

Gjennom representasjonen har Norge en sentral rolle i utvikling av langrennssporten 
internasjonalt. Norge leder an i nordiske samarbeid og deltar på Nordisk grenmøte hver vår. 

SPORTSLIG UTVIKLING OG KOMPETANSEPROSJEKTER 
I august 2019 var 169 utøvere og trenere fra 20 nasjoner samlet til internasjonal junior-samling 
på Sjusjøen. Kost og opphold dekkes av NSF langrenn sammen med vår partner Equinor og 
Lillehammer Olympic Legacy-senter. Noen av våre samarbeidspartnere var med og sponset mat 
og utstyr. 

TD - TEKNISK DELEGERTE 
Denne sesongen har disse hatt TD-oppdrag i langrenn internasjonalt: Marthe Trondsen (WC 
Ruka, Tour de Ski og prøve-VM Oberstdorf), Ella Gjømle Berg (Tour de Ski), Torbjørn Broks 
Pettersen (WC Lahti) og Geir Colbjørnsen (WC Para, Lillehammer). 

I tillegg har vi ca. 20 internasjonale TD-er som blir benyttet på FIS-renn i Norge. Siste år er ikke 
dette TD-korpset utvidet, men dette er en prioritert oppgave fremover. 

Norge deltar aktivt i «Youth and Children» i FIS, blant annet ved deltagelse på internasjonale 
seminarer. I april 2019 arrangerte Norges Skiforbund i samarbeids med det Rumenske 
Skiforbundet et seminar i Romania der vi jobbet med basisferdigheter og basisanlegg etter 
grasrottrenermodellen som brukes på grasrottrenerkurs. Det var 63 deltagere fra seks nasjoner til 
stede på seminaret. 

Vilde Nilsen. Her etter 
seier under World Cup 
på Lillehammer desem-
ber 2019. Foto: NTB 
scanpix. 
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SAMHANDLING OG ORGANISASJON 

ANTIDOPINGARBEID 
Løperne rapporterer via «Adams». I løpet av perioden har samtlige landslagsløpere gjennomført 
opplæring i «Ren utøver». Utøvere på Skigymnas og på Team Veidekke Regionlag gjennomfører 
også «Ren utøver». 

HELSEATTESTER 
I sesongen 2019-2020 har ca. 340 utøvere levert inn skjema. Alle løpere som skal representere 
Norge er forpliktet til å levere skjema. Løpere uten godkjent helseattest får ikke representere Norge 
i internasjonale konkurranser. I 2019 inkluderte langrenn også Skandinavisk Cup (også arrangert i 
Norge) i helseattestordningen, som forklarer økt antall innsendte skjemaer. 

FRIVILLIGHET OG TILLITSVERV
Norsk langrenn er, i likhet med norsk idrett ellers, basert på frivillig ubetalt innsats fra tusenvis 
av ledere, trenere, foreldre og andre støttespillere. Frivilligheten («dugnadsånden») er antagelig 
en av de viktigste årsaker til at idretten står så sterkt som den gjør i Norge, sammenliknet med 
mange andre land. De senere år har bedre klubb- og samfunnsøkonomi, samt stor vekst i 
oppslutning fra barn og unge, ført til at mange klubber har ansatt lønnet personale (sportslig leder, 
hovedtrener e.l.) til å lede den aktive virksomheten. Gjennomføring av aktiviteter, arrangementer, 
anleggsutvikling med mer, er ikke mulig uten bidrag fra frivillige mannskap. En viktig oppgave for 
forbund, kretser og klubbledelse er å stimulere frivillige ved tilrettelegging, opplæring og andre 
former for oppmuntring og støtte. 

På forbundsnivå har Skistyret, som velges på Skitinget, øverste ansvar. Norsk langrenn ledes av 
den politisk valgte Langrennskomiteen. Skistyret og Langrennskomiteen velges hvert annet år 
av representanter (frivillige) for skikretsene, som igjen er utgått fra klubbene. Utviklingen viser 
nå at flere ansatte tar seg av det daglige arbeidet i forbundet, og komiteens rolle er gått fra å være 
«operativ» til å ha en mer overordnet skipolitisk funksjon. 

Alle elitelag sesongen 
2019/2020. 
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INTERNT SAMARBEID
Organisasjonen ble våren 2019 omstrukturert. Administrasjonen i langrenn utlyste stilling som 
langrennssjef, og Espen Bjervig ble ansatt. Dermed gikk langrenn fra todelt ledelse til én, 
overordnet leder. Langrennssjefen er øverste leder som rapporterer til Langrennskomiteen. 
Organiseringen av ansattapparatet i langrenn ble gjenstand for endringer. 

POLITISK SAMHANDLING 
Langrenn skal arbeide aktivt for å utvikle langrennssporten gjennom aktiv deltagelse i politiske 
debatter generelt som dreier seg om idrettens framtid,i NIF og FIS. 

TILLITSVALGTE I LANGRENNSKOMITEEN 2018-2020: 
Leder:  Torbjørn Skogstad, Troms Skikrets
Nestleder:  Kari Mørkved Sylten, Sør-Trøndelag Skikrets 
Medlem:  Sindre Bergan, Akershus Skikrets
Medlem:  Marthe Kobbersletten Jensen, Akershus Skikrets 
Medlem:  Bjørg Sissel Kvannli, Nord-Trøndelag Skikrets 
Medlem:  Per Morten Nyeng, Oppland Skikrets
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RESULTATER

EQUINOR NORGESCUP SENIOR
SAMMENLAGT
 
Kvinner senior
1. Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker
2. Silje Theodorsen, Kvaløysletta Skilag
3. Silje Øyre Slind, Oppdal IL
 
Kvinner U23
1. Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Vind IL
2. Karoline Simpson-Larsen, Vargar IL
3. Marte Mæhlum Johansen, Østre Toten Skilag
 
Menn senior
1. Jan Thomas Jenssen, Hommelvik IL
2. Ole Jørgen Bruvoll, Lierne IL
3. Daniel Stock, Vadsø SK
 
Menn U23
1. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
2. Sondre Skomedal Ramse, Otra IL
3. Håvard Moseby, Kjelsås IL
 

EQUINOR NORGESCUP JUNIOR
SAMMENLAGT
 
Kvinner 19/20 år
1. Helene Marie Fossesholm, Eiker SK
2. Elena Rise Johnsen, Asker SK
3. Kristin Austgulen Fosnæs, Fossum IF
 
Kvinner 18 år
1. Anna Heggen, Svea Skilag
2. Maria Hartz Melling, Konnerud IL
3. Emma Kirkeberg Mørk, Drammens Ballklubb
 
Kvinner 17 år
1. Ingerid Vadder, Morgedal IL
2. Tuva Anine Brusveen-Jensen, Lyn Ski
3. Ingeborg Østgård, IL Nansen
 
Menn 19/20 år
1. Andreas Kirkeng, ROS IL
2. David Thorvik, Kjelsås IL
3. Ansgar Evensen, Vind IL
 
Menn 18 år
1. Nikolai Elde Holmboe, Bærums Verk Hauger
2. Aleksander Elde Holmboe, Bærums Verk Hauger
3. Johannes Lønnestad Flaaten, Morgedal IL
 
Menn 17 år
1. Johan Lien Nordeng, Alsvåg IL
2. Mathias Holbæk, IL Vindbjart
3. Vebjørn Hovdejord, Heddal IL

HOVEDLANDSRENNET
NYBYGDA, 21.02.-23.02.2020
 
Sprint F jenter 16 år
1. Helene Ekrheim Haugen, Holmen IF
2. Siri Lindbergsengen Nesheim, Bærums Skiklub
3. Aurora Mjøen Grøndalen, Drøbak-Frogn IL
 

Sprint F jenter 15 år
1. Tuva Mathea Gulbrandsen, Bardufoss og Omegn
2. Lisa Kristine Jorde, Asker SK
3. Mathea Tegdal,  IL Skrim
 
5 km K jenter 16 år
1. Eva Ingebrigtsen, Bratsberg IL
2. Anna Marie Nordengen Sirevåg, Lyn Ski
3. Emilie Marie Moland Krogsrud, IL Heming
 
5 km K jenter 15 år
1. Lisa Kristine Jorde, Asker SK
2. Anna Mæhre Torjussen, Fossum IF
3. Tuva Mathea Gulbrandsen, Bardufoss og Omegn
 
Stafett jenter
1. Akershus Skikrets lag 1
2. Oslo Skikrets lag 1
3. Troms Skikrets lag 1
 
Sprint F gutter 16 år
1. Petter Solhaug Sæter, OS IL
2. Oskar Opstad Vike, Andebu IL
3. Sivert Borgen, Østre Toten Skilag
 
Sprint F gutter 15 år
1. Oliver Finstad Nytrøen, Eidsvold Værks Skiklub
2. Simen Gløgård Stensrud, Nittedal IL
3. Mons Melbye, Årvoll IL
 
7,5 km K gutter 16 år
1. Daniel Aakervik, Fet SK
2. Lars Michael Saab Bjertnæs, Njård
3. Kristian Kollerud, Konnerud IL
 
5 km K gutter 15 år
1. Simen Gløgård Stensrud, Nittedal IL
2. Mads Koritov, Skedsmo SK
3. Adrian Cornelius Eide Kaasbøll, Byåsen IL
 
Stafett gutter
1. Akershus Skikrets lag 1
2. Buskerud Skikrets lag 1
3. Oslo Skikrets lag 1
 
 
SENIOR NM - DEL 1
KONNERUD, 30.01.-02.02.2020
 
10 km F kvinner
1. Therese Johaug, IL Nansen
2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, NOR
3. Ragnhild Haga, Åsen IL
 
Sprint F kvinner
1. Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL
2. Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL
3. Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Vind IL
 
Kvinner 15 km C Mst
1. Therese Johaug, IL Nansen
2. Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb
3. Helene Marie Fossesholm, Eiker SK
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RESULTATER

3x5 km Stafett kvinner
1. Nes Ski (Ous, L.Weng, T. Weng) 
2. Gjøvik Skiklubb (Bakkemo, Sagstuen, Østberg)
3. Konnerud IL (Knudsen, Bergane, Skistad)
 
15 km F menn
1. Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL
2. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
3. Jan Thomas Jenssen, Hommelvik IL
 
Sprint F menn
1. Ansgar Evensen, Vind IL
2. Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub
3. Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk Hauger Idrettsforening
 
Menn 30 km C Mst
1. Pål Golberg, Gol IL
2. Martin Johnsrud Sundby, Røa IL
3. Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub
 
3x10 km Stafett menn
1. Lyn Ski (Tjelle, Holund, Krüger)
2. Lillehammer Skiklub (Hamnes, Nyenget, Taugbøl)
3. Åsen IL (Martens Meyer, Haga, Hoel) 
 
 
U23 NM
LYGNA, 17.-19.01.2020
 
Sprint  kvinner
1. Kristine Stavås Skistad, Konnerud IL
2. Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Vind IL
3. Martine Stina Astrid Engebretsen, IL Heming
 
10 km F kvinner
1. Astrid Stav, IL Varden Meråker
2. Johanne Hauge Harviken, Strandbygda IL
3. Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Vind IL
 
10 km K kvinner
1. Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Vind IL
2. Tiril Liverud Knudsen, Konnerud IL
3. Synne Arnesen, Tromsø SK
 
Sprint menn
1. Aron Åkre Rysstad, Valle IL
2. Håvard Moseby, Kjelsås IL
3. Ansgar Evensen, Vind IL
 
15 km F menn
1. Herman Martens Meyer, Åsen IL
2. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
3. Sturla Holm Lægreid, Bærums Skiklubb
 
15 km K menn
1. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
2. Håvard Moseby, Kjelsås IL
2. Vebjørn Hegdal, Søre Ål IL
 
  
SKANDINAVISK CUP
SAMMENLAGT
 
Kvinner
1. Julie Myhre, Byåsen IL
2. Linn Sömskar, SWE
3. Maria Nordström, SWE

Menn
1. Gjøran Holstad Tefre, Førde IL
2. Johan Hoel, Åsen IL
3. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
3. Jørgen Sæternes Ulvang, IL Varden Meråker

 
 
PARA NC
 
Stående kvinner senior
Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag
Lena Sponberg, Stokke IL
Anne Karen Olsen, Svea Skilag

Stående menn senior
Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL
Eirik Bye, Oppegård IL
Alexander Letrud, Øyer-Tretten IF
 
Sittende kvinner senior
Indira Liseth, Fana IL
Mariann Vestbøstad Martinsen, Loddefjord IL
Birgit Skarstein, Frol IL

Sittende menn senior
Jon-Einar Sand, TIF Viking
Jens Olstad,  SørFron IL 
Jonas Bakken Løkken, Sel IL

PARA NM  DEL 1
 
Stående kvinner senior 10 km fri
1. Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag
2. Anne Karen Olsen, Svea Skilag
 
Stående menn senior 15 km fri
1. Eirik Bye, Oppegård IL
2. Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL
 
Sittende kvinner, senior 7,5 km
1. Indira Liseth, Fana IL
 
Sittende menn senior 7,5 km
1. Jonas Bakken Løkken
 
Stående kvinner senior sprint
1. Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag
2.  Lena Sponberg, Stokke IL
3. Anne Karen Olsen, Svea Skilag
 
Stående menn sprint
1. Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL
2. Eirik Bye, Oppegård IL
3. Trygve Toskeldal Larsen, Trysilgutten
 
Sittende kvinner, senior sprint
1. Indira Liseth, Fana IL
 
Sittende menn senior sprint
1. Jonas Bakken Løkken
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TELEMARK
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telemarkkomiteens 
årsberetning 2019/2020

BREDDEIDRETT

Norges Skiforbund telemark har i perioden 2019-2020 opprettholdt et godt aktivitetstilbud 
i breddeidretten. Det har blitt arrangert juniorsamlinger, familie-/ breddesamlinger og åpne 
landslagssamlinger, der alle innenfor aldersavgrensningene har hatt mulighet til å melde seg på og 
være med. Regionene er inndelt som følger: Akershus/Oslo, Hedmark/Oppland, Buskerud, Møre 
og Romsdal, Sogn og Fjordane og Telemark/Vestfold. Lenger nord har vi dessverre lite organisert 
aktivitet, men vi vet det er mange som driver med telemark uorganisert her også. 

Vi har støttet regionene med midler, utstyr og/ eller personer til å gjennomføre breddesamlinger 
regionalt. Vi opplever at interessen og oppmøte er enda bedre når det arrangeres samlinger 
regionalt, enn når vi arrangerer samlinger nasjonalt og mange får lang reisevei. Dette har derfor 
vært en prioritering. 

Nedslagshengeren, som er en tilhenger full av telemarkutstyr til gratis utlån, har også vært 
flittig brukt rundt omkring i regionene. Hengeren lånes gratis ut til regionene, som da selv er 
ansvarlige for å håndtere og bruke denne på en mest mulig hensiktsmessig måte. Dette øker også 
mulighetene for klubber til å be med seg nye personer inn i miljøet, slik at flere kan få smaken på 
denne idretten. Nedslagshengeren har potensiale til å bli brukt enda mer av de ulike regionene. 

Telemarkcamp på Beito-
stølen for de mellom 7 og 
13 år i januar 2020. 
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KLUBBAKTIVITET FOR BARN 6-12 ÅR
Det blir på klubbnivå gjennomført treninger med stort fokus på lek og moro, samt enkelte 
lavterskelkonkurranser og breddesamlinger (familiesamlinger). I januar 2020 arrangerte 
Hagahogget Låmlag en nasjonal telemarkcamp for barn på Beitostølen. TK og ressurspersoner fra 
Sogn var også til stede under Sogn og Fjordane-leikane i januar 2020. 

KLUBBAKTIVITET FOR UNGDOM 13-19 ÅR
På klubbnivå blir det arrangert allsidige og morsomme treninger, samlinger og renn. Både 
regionsrenn og deltagelse på Norges Cup renn, landsfinaler og NM er aktuelt for de som ønsker 
det. Breddesamlinger og åpne juniorsamlinger er også mulig. 

SKIIDRETT OG VOKSNE (20 ÅR OG ELDRE)
Telemark har mange voksne med på trenersiden i de ulike klubbene og regionene, men ikke 
så mange deltar i konkurranser lenger. Telemarkcamp på Folgefonna hver juni er en arena for 
rekruttering til organisert idrettsaktivitet for dem som er 20 år og eldre. 

TOPPIDRETT

Støtteapparat
Per Olav Tangen – sportssjef/landslaggsjef (Ansatt 100% t.o.m 01.04.20, redusert til 50%).
Gunnhild Sofie Vangsnes – sportskonsulent/koordinator (Ansatt 80% t.o.m 01.04.20, 
redusert til 50%).
Arnstein Sunde – trener satsningsgruppe (ansatt 25% t.o.m 01.04.20).
Lars Ove Berge – trener landslag og satsningsgruppe (ansatt 25% t.o.m 01.04.20).
Jo Mork – trener landslag (innleid).
Hedda Herva – trener/assistent landslag (innleid).
Thea Smedheim Lunde – trener satsningsgruppe (innleid). 

Telemarkcamp på Beito-
stølen for de mellom 7 og 

13 år i januar 2020. 
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Trass i avkortet sesong leverte det unge landslaget flere gode resultat. Nykommere på landslaget, 
Kaja Bjørnstad Konow og Jacob Alveberg, kjørte inn til en tredje- og fjerdeplass i WC Rjukan 
februar 2020. Gøril Strøm Eriksen og Sivert Hole fikk til sammen tre topp fem plasseringer. 
Tidligere verdenscupvinner Trym Nygaard Løken var ute med skulderskade inneværende sesong, 
men klar for VM-sesong 20/21. 

Landslag
Andrea Fiskaa Haugen, Luster Telemarkklubb. 
Kaja Bjørnstad Konow, Hagahogget Låmlag. 
Gøril Strøm Eriksen, Bækkelagets SK.
Trym Nygaard Løken, Bækkelagets SK.
Sivert Hole, Åndalsnes IL.
Amund Møster Haugen, Luster Telemarkklubb. 
Jacob Alveberg, Bækkelagets SK.
Iver Hexeberg, Hagahogget Låmlag.
Tor-Kjetil Alstad, Eidsvåg IL.
Erik Kvernberg, Eidsvåg IL. 

Samlinger WC-lag
Det er gjennomført tre barmarkssamlinger i Norge med fokus på teambuilding og treningslære. 
Laget har hatt flere økter på Olympiatopppen, inkludert testing, samt gjennomgang med 
Antidoping Norge og landslagslege Tommy Valio. 
Seks av ni planlagte skisamlinger ble gjennomført før korona slo inn i mars 2020. Disse 
samlingene har inkludert fire uker med høstsamlinger i Hintertux. Tre skisamlinger ble avholdt i 
Norge. Landslaget har deltatt i norgescup og i Norgesmesterskap. 

Sesongen 19/20 har 15 utøvere vært en del av Satsningsgruppen. De har hatt sju samlinger totalt 
med obligatorisk oppmøte, der fire var åpne juniorsamlinger. 

Tradisjonsrike bredde-
samlingen i Hintertux 

høsten 2019. 
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ARRANGEMENT 

NASJONALE ARRANGEMENT 2018/2019 
Arrangementene i norgescupen og NM var og er enormt viktig for rekrutteringen til toppidretten. 
Gode prestasjoner og en synlig vei til satsningsgruppe og landslagsnivå har bidratt til godt arbeid 
i klubb og krets. Det er jobbet systematisk rundt synligheten av arrangementene, og dette arbeidet 
videreføres. 

Norgescupen bestod av to konkurranser hver i sprint, parallell og klassisk samt en i fjelltelemark. 
Alle disse ble gjennomført. Av norgesmesterskapene gikk en av fire konkurranser som planlagt. 
NM i sprint og parallell på Lillehammer og NM i fjelltelemark i Sogn ble avlyst. 

Det varierte på eierskapet til ulike klubber rundt å arrangere en norgescup, men de fleste 
arrangørene leverte svært gode arrangementer. Sportskonsulenten publiserte nettsaker og 
resultatlister på Skiforbundet.no og SoMe. Det ble også dekket av lokal presse. 

Følgende fikk tildelt NM i 19/20: 
•  Leikanger, fjelltelemark (avlyst). 
•  Lillehammer, sprint (avlyst).
•  Lillehammer, parallell (avlyst).
•  Åndalsnes (Bjorli), klassisk.

Følgende destinasjoner arrangerte Norgescup i 19/20: 
•  Gålå, sprint og parallell.
•  Kvitfjell, sprint og parallell.
•  Åndalsnes (Bjorli), klassisk. 
•  Stranda, fjelltelemark. 

INTERNASJONALE ARRANGEMENT 2019/2020
Fire av sju destinasjoner måtte avlyse sine verdenscuprenn sesongen 19/20, deriblant junior-VM 
som ble flyttet fra Gerardemer til Les Houches i Frankrike før koronakrisen inntraff. Det var for 
øvrig snømangel som hindret destinasjonen Oberjoch i å avholde verdenscuprenn i Tyskland. 
Av de som fikk arrangert var to destinasjoner i Frankrike og en i Norge. Verdenscupen i Norge 
ble avholdt på Gausta og bekrefter igjen Fjellguten Skilag og Rjukans posisjon som en av de beste 
arrangørene i telemarkverden. 

Landslag Hintertux 
høsten 2019.
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Følgende destinasjoner fikk tildelt WC/JWC 19/20: 
• Pralognan-la-Vanoise (FRA). 
• Samoens (FRA). 
• Rjukan/Gausta (NOR). 
• Oberjoch (DEU) avlyst. 
• Mürren (SUI) avlyst. 
• Thyon (SUI) avlyst. 
• Les Houches (FRA) avlyst. 

KOMPETANSEUTVIKLING

Norges Skiforbund telemark har jobbet med den nye trenerløypa, og er ferdige med trener 1 og 
trener 2. For trener 3 er vi i gang med å planlegge hvilke moduler og temaer som skal være med, 
men ikke i gang med selve utarbeidingen av disse modulene. 

KOMMUNIKASJONSARBEID 

KLUBB- OG MEDLEMSKONTAKT
Grunnet utskiftninger har rollen som medlemskontakt vekslet mellom administrasjonen, med 
sportskonsulent og sportsjef, og Telemarkskomitéen. Sportskonsulenten har i samarbeid med 
komitéen hatt ansvaret for informasjonsutvekslingen til klubber og kretser. Sportskonsulenten 
har publisert informasjon før, under og etter arrangement. I tillegg har det også blitt oppdatert 
og tilgjengeliggjort anleggsinformasjon og informasjon om kompetanseutvikling. I lag med 
samarbeidspartnere, har det blitt laget et informasjonsbrev om tilbud fra leverandører til klubb 
og krets. 

Gøril Strøm Eriksen 
under verdenscupen i 
Pralognan-la-Vanoise 

januar 2020. 
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EGENPRODUSERT INNHOLD
Norges Skiforbund telemark har satset mer på egenprodusert innhold (film og foto), og vært 
en flittig bruker av SKI-TV. Sesongen 19/20 har alle verdenscuprennene blitt sendt live på både 
SKI-TV og Facebook. Vi ønsker å sende ut egenprodusert innhold til media i Norge, i håp om økt 
eksponering av telemark og våre utøvere. Foreløpig blir det mer eksponering i lokale medier enn i 
riksdekkende. 

MERKEVARE OG OMDØMME
Norges Skiforbund telemark begynner å vokse i SoMe (Facebook og Instagram) og vi ser at 
rekkevidden fra innlegg når flere og flere. Norges Skiforbund telemark er ansett som en seriøs 
aktør innenfor Idretts-Norge, godt hjulpet av utøvernes treningsmengde- og disiplin som har gitt 
fantastiske resultater de siste sesongene. 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Grenen får sine inntekter gjennom sponsorer, tilskudd fra Norges Idrettsforbund, tilskudd fra 
Norges Skiforbund og Skipool. Telemarkskomitéen, i nært samarbeid med administrasjonen, 
har god økonomisk oversikt. Norges Skiforbund telemark har siste sesong hatt samarbeidsavtale 
med Tux Finkenberg i tillegg til klesavtale med Skogstad. Vi har også hatt egne utstyrsavtaler med 
Uvex, Shades of Norway, Swix, Völkl og Rottefella. I tillegg har vi utstyrsavtaler gjennom Skipool 
som styres sentralt i Norges Skiforbund. Tux Finkenberg skrev under på en ny treårs-avtale høsten 
2017, og vil fortsette å være samarbeidspartner. 

INTERNASJONALT ARBEID

Telemarkskomiteen har vært representert på FIS telemarkskomitemøter i Kroatia våren 2019 av 
FIS representant Birger Goberg og i Sveits høsten 2019 ved vår regelansvarlig Odd Inge Austevoll. 
Norge samarbeider med andre nasjonale forbund for å nå politiske mål, som mer synlighet 
innen FIS systemet og for at telemark skal bli OL-gren. For å kunne nå disse målene arbeides 
det aktivt med å forbedre WC-arrangementene, stimulere til økt deltagelse i WC-rennene og 
forbedre regelverket ved årlige justeringer. Det arbeides også for mer synlighet i media og på 
nettplattformer. 

SAMHANDLING OG ORGANISASJON

Norges Skiforbund telemark har et godt samarbeid med Antidoping Norge. Ansatte og utøvere 
tilknyttet Norges Skiforbund telemark må gjennomføre «Ren Utøver» hvert år, og får i tillegg 
tilbud om kursing gjennom Antidoping Norge. Det siste kurset de holdt for oss ble gjennomført 
på Olympiatoppen, januar 2020. Telemarkskomiteen har i denne perioden bestått av følgende 
personer: 
Leder  Rolf Bryn
Nestleder  Berit Nygaard
Medlem  Bjarne Ringstad
Medlem  Per Ståle Grude
Medlem  Anne Marit Enger 
Ungdomsrepresentant  Guro Helde Kjølseth
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RESULTATER

NORGESCUP 
SAMMENLAGT

Kvinner junior (topp 5):
1. Kaja Husvik
2. Mille Marie Gunnerød
3. Emma Araldse 
4. Ella Strøm Eriksen 
5. Rakel Kvernberg Blø

Herrer junior (topp 5):
1. Lars Engebret Lillejord Hagen 
2. Emil Tobias Langhus Bye 
3. Sverre Solstad Alme
4. Gard Greibrok
5. Brage Osen Gjøleberg

Kvinner senior (topp 3)
1. Gøril Strøm Eriksen 
2. Kaja Bjørnstad Konow
3. Andrea Fiskaa Haugen 

Herrer senior (topp 5) 
1. Sivert Hole
2. Erik Kvernberg
3. Jacob Benjamin Alveberg og Amund Møster Haugen
5.  Iver Hexeberg
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RANDONEE
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randoneekomiteens 
årsberetning 2019/2020

BREDDEIDRETT

Randonee aktiviteten rundt om i landet er økende. Aktive utøvere og konkurransetilbud finnes 
snart i alle skikretser. Det er flere klubber som arbeider med klubbutvikling og rekruttering. Også 
i år er det Romsdal Randoneeklubb og Tromsø Randoneeklubb som leder an når det kommer 
til trening og rekruttering. Begge klubbene har ukentlige treninger gjennom høsten og vinteren. 
Gjennom vinteren arrangerer de hver sin klubbcup, med flere randonee-konkurranser, noe 
som er en god rekrutteringsarena. Det er også flere klubber som har noe tilsvarende aktivitet og 
økende rekruttering. I tillegg har det startet en randonee-linje på Tingvold vidregående skole. 
Dagens utøvere og tidligere utøvere på landslaget gjør en solid innsats for å rekruttere flere 
utøvere, gjennom å organisere treninger og være behjelpelig med at interesserte kan få testet 
randoneeutstyr. 

TOPPIDRETT

Randonee deltok denne sesongen for første gang som gren under ungdoms-OL i Lausanne, Sveits. 
Norge var representert med to utøvere, Trym Dalset Lødøen og Kari Forseth. Begge utøvere hadde 
mange fine opplevelser under ungdoms-OL og representerte nasjonen i sprint og individuell 
konkurranse. Trym Dalset Lødøen deltok også i verdenscupen i Jennerstier, Tyskland, med fine 
resultater.

For seniorene ble det en kort konkurransesesong i Norge. Den eneste konkurransen som ble 
arrangert i Norgescupen var Vossarando på Voss. Vinnere ble Hans-Inge Klette og Malene Blikken 
Haukøy.

I verdenscupen hadde Hans-Inge Klette en fin sesong med en første og andreplass i sprint for 
U23 i henholdsvis Aussois i Frankrike og Jennerstier i Tyskland. Malene Blikken Haukøy tok en 
andreplass i Transcavallo i Italia. Vegard Øie og Stine Haustreis deltok også i verdenscupen for 
Norge. 

Landslaget for 2020-sesongen:
Stine Haustreis, Tromsø Randoneeklubb Malene Blikken Haukøy, IL Høyang.
Lars Erik Skjervheim, Voss Randoneeklubb Hans-Inge Klette, Viljar IL.
Vegard Øie, Romsdal Randoneeklubb. 

INTERNASJONALT ARBEID
Ola Hovdenak representerte NSF-Randonee under ungdoms-OL i Lausanne. Ola har tatt med 
seg mange nye erfaringer hjem til Norge, og forhåpentligvis kan vi dra nytte av disse erfaringene 
i fremtiden. Det har ikke vært mye aktivitet i ISMF denne sesongen av naturlige årsaker. Norge 
ønsker å delta i et internasjonalt ungdomsprosjekt, men de økonomiske forutsetningene i 
organisasjonen er ikke tilstrekkelige til at vi kan delta i dette. 
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KOMMUNIKASJONSARBEID

Randonee skulle være en del av NM-veka vinter på Lillehammer. Der ville det bli direktesending 
av sprintfinaler. Mye av kommunikasjonsarbeidet for sesongen har vært rettet mot NM på 
Lillehammer, men det har også blitt jobbet med sosiale medier. 

ORGANISASJON

Organisasjonen er helt basert på frivillighet og dugnadsarbeid. Randoneeutvalget består 
av representanter primært fra Vestlandet, men også fra Innlandet og Nord-Norge.
Leder:  Mikkel Frodahl, Sogn og Fjordane Skikrets.
Medlem:  Jorid Bjerkeset, Møre og Romsdal Skikrets.
Medlem:  Pål Ellefsen, Troms Skikrets.
Medlem:  Martin Andersen, Hedmark Skikrets.
Medlem:  Ola Hovdenak, Møre og Romsdal Skikrets. 
Medlem:  Gudmund Kårvatn, Møre og Romsdal Skikrets. 

UngdomsCamp i 
Romsdalen høst 2019.
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Norges Skiforbunds
styre, ansatte,
komitéer og utvalg
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NORGES SKIFORBUNDS STYRE
President Erik Røste
Visepresident Eva Tine Riis-Johannessen
Styremedlem Tove Moe Dyrhaug 
 Erik Bruun
 Sveinung Karlsen
 Andrea Bell Pedersen
 Birgit Lovise Skarstein
 Ola Evjen
 Øystein Tamburstuen
 Bente-Lill Romøren
 Edgar Fossheim 
 Torbjørn Skogstad 
 Rolf Bryn
Ansattes representant Ståle Villumstad
Varamedlem Pål Angell Bergh
 

ANSATTE NORGES SKIFORBUND
SENTRALADMINISTRASJON 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg
Spesialrådgiver (30%) Øistein Lunde (frem til 

01.12.19)
Kommunikasjon (30%) Rolf Nereng (fra 01.09.18)
Økonomisjef Håkon Wibstad 
 (frem til 30.06.19)
Økonomisjef – Leder økonomi Andreas Lind Groh 
 (fra 01.08.2019)
Regnskapsansvarlig Hege Felumb Nerli
Controller Mari H. Seim (fra 01.02.20)
Økonomimedarbeider Nina Eskedal (frem til 

31.01.20)
Økonomimedarbeider Eva Kjerstadmo Aasebø 
 (fra 01.03.20)
 
Leder Organisasjon Øistein Lunde (fra 01.12.19)
Organisasjons- og 
prosjektkonsulent Bente Langørgen
Rådgiver HR                        Line Heitmann 
Rådgiver Anlegg Marit Gjerland
Rådgiver krets og klubb Atle Rolstadaas 
 (fra 01.12.19)
Medisinsk ansvarlig (30%) Ola Rønsen
Administrasjonssekretær Nanna Skonnord

Kommunikasjonssjef Espen Graff
Informasjon/media Claes-Tommy Herland
SKITV-ansvarlig Kristian Bøen (til 30.06.19)
Prosjektleder Anette G. Eriksen 
 (til 29.02.20)
Kommunikasjonsmedarbeider Steinar Bjerkmann 
 (fra 01.01.20)
Kommunikasjonsmedarbeider Gro Eide (fra 01.01.20)

 

Arrangementssjef Terje Lund
Arrangementskonsulent 
nordiske grener (70%) Øistein Lunde 
 (frem til 30.11.19)
Arrangementskoordinator Marita Andresen
Markedsansvarlig Øyvind Hofstad Nysted 

(frem til 30.11.19)
Salg Petter Ekran (til 31.12.19)

Markedsansvarlig Petter Ekran (fra 01.01.20)
Salgsansvarlig TV Henning Olsbakk 
 (fra 01.01.20)
Ansvarlig riggteam Joachim Nystad 
 (fra 01.01.20)
Skipoolansvarlig Joachim K. Fekene 
 (til 29.02.20)

Utviklingssjef Helen Ingebretsen
Utviklingskonsulent  Erik Aas Andersen
Rådgiver paraidrett Anne Ragnhild Kroken
Utdanningskoordinator Per Elias Kalfoss 
 (til 31.08.19)
Prosjektleder SUM (50%) Atle Rolstadaas 
 (til 30.11.19)
Leder krets (50%) Atle Rolstadaas  
 (til 30.11.19)
Prosjektleder Utetimen Marianne Myklebust
 (til 31.12.19)
Innleid til SUM-prosjekt (30%) Eivind Gjeraker, fra 
 Freestyle

 
ALPINT
Sportssjef Claus Ryste 
Markeds- og sponsorsjef Christopher Frankum 
 (frem til 31.07.19)
Markedssjef Espen Østerhaug 
 (fra 01.03.20)
Ettervekst, rekruttering  Stefan Johnsen Havnelid 
Utdanningsansvarlig Einar Witteveen 
Sport Science Robert Reid 
Controller og kontorsjef Alpint Mari Hagvaag Seim 
 (frem til 31.01.20)

FREESTYLE
Prosjektleder Freeski Christoffer Schach
Konsulent Eivind Gjeraker
Arrangementsansvarlig (50%) Marte Mejlænder-Larsen 

Gleditsch
Prosjektansatt (30%) Michelle Hasle 
 (fra 01.11.19)
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HOPP
Sportssjef Clas Brede Bråthen
Utviklingssjef  Tore Øvregård
Markedssjef Bjørn Einar Romøren 
Kompetansesjef Kjetil Strandbråten
Arrangementssjef Ståle Villumstad
Kommunikasjonsansvarlig Steinar Bjerkmann 
 (frem til 31.12.19)
Markedskonsulent Arne Åbråten

 
KOMBINERT
Sportssjef (80%) Ivar Stuan 
Markedskoordinator (50%) Marthe Frøseth

 
LANGRENN
Langrennssjef Espen Bjervig
Leder utdanning og 
adm. oppgaver Pål Rise 
Kommersiell leder  Bernt Halvard Olderskog 

(frem til 31.07.19)
Kommersiell leder Øyvind Hofstad Nysted 
 (fra 01.12.19-31.01.20)
Mediakontakt Gro Eide (frem til 31.12.19)
Markedsansvarlig Emil Gundersen 
Sponsoransvarlig event/digital Åselinn Krane Heimdal 
Sponsoransvarlig aktivi-
sering/trening Peder Nævestad
Adm.medarbeider Brynhild Sætha
Utviklingssjef Brit Baldishol
Utdanningskonsulent Per Elias Kalfoss 
 (fra 01.09.19)
Landslagssjef Vidar Løfshus  
 (frem til 31.05.19)
Landslagskoordinator Ulf Morten Aune
Landslagsassistent Bjørnar Sandvig

TELEMARK
Sportssjef Per Olav Tangen
Sportskonsulent (80%) Gunnhild Sofie Vangsnes

ANSATTE NORGES SKIFORBUND – 
KRETSADMINISTRASJON
Agder og Rogaland, adm.sjef Petter Furseth
Akershus og Østfold adm.sjef Thor Gjelsvik
Buskerud, adm.sjef Liv Høgli
Finnmark adm.sjef  Eli Rognmo
Hedmark, adm.sjef Jan Olav Andersen
Hordaland, adm.sjef Bernt Rusten
Møre og Romsdal, adm.sjef Stig Aambø 
Nordland, adm.sjef Lars Nystadbakk
Nord-Trøndelag, adm.sjef Bjørn Bruvoll

Oppland, adm.sjef Ellie Lein
Oslo, adm.sjef Toril Vik
Sogn og Fjordane, adm.sjef Ingrid Narum
Sør-Trøndelag, adm.sjef Stian Kampenhaug Eckhoff
Telemark og Vestfold, adm.sjef Marie Renate Haugen
Troms, adm.sjef Birgitte Gustavsen

KRETSLEDERE  
Agder og Rogaland Pål Angell Bergh
Akershus   Vidar Ruud
Buskerud   Steinar Berthelsen
Finnmark  Svein Tore Dørmænen
Hedmark  Mette Thorslund
Hordaland Johan Børsheim 
Møre og Romsdal Astrid Eide Stavseng
Nordland Arnfinn Paus 
Nord-Trøndelag Siv Jørgensen
Oppland Kjell Berge Melbybråten 
Oslo Gudbrand Bakke 
Sogn og Fjordane Finn Årdal
Sør-Trøndelag Siri Darell 
Troms Turid Krudtå
Vestfold og Telemark Johnny Mortensen
Østfold Tore Sandem
Skiforeningen  Stian Berger Røsland

NORGES SKIFORBUND – 
ANKEUTVALGET
Leder Per Magne Kristiansen
Nestleder Pål Th. Teigen
Medlem Vegard Ulvang
Medlem Lars Inge Graabak
Medlem Jørn Olav Bekkelund
Medlem Olav Magne Dønnem
Medlem Odd Inge Austevoll

NORGES SKIFORBUND – 
KONTROLLKOMITEEN
Leder  Arvid Wisløff 
Nestleder  Gunhild Dugstad  
Medlem  Sigvat Morken 
Varamedlem  Hanne Toftdahl
Varamedlem Arve Wittbro

NORGES SKIFORBUND – 
LOV- OG PÅTALEUTVALGET
Leder Andreas Ekker
Nestleder Toril Skaflestad
Medlem Ruth Schmid  
Varamedlem Marie Nybø 
Varamedlem Henning Sætre 
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NORGES SKIFORBUND – 
VALGKOMITÉ
Leder Sverre K. Seeberg
Nestleder Hege Mortensen 
Medlem Astrid Eide Stavseng
 

NORGES SKIFORBUND – 
HEDERSKOMITE 
Leder Sverre K. Seeberg
Medlem Per Ottesen
Medlem Johan Baumann
Medlem Erik Røste
Medlem Toril Skaflestad
Sekretær Øistein Lunde  

PARA-UTVALGET
Leder Sveinung Karlsen
Alpint Anne Cathrine Enstad
Langrenn Bjørg Sissel Kvannli
Kretsrepresentant Bjørn Inge Drabløs
Utøver representant Mariann Vestbøstad 
 Marthinsen
Norges repr. i IPC STC 
Nordic Skiing Tor Undheim
FIS Subcommittee for 
Para Snowsports  Anne Ragnhild Kroken

NORSKE REPRESENTANTER I FIS
Erik Røste FIS Council, Member
Inggard Lereim Vice Chairman, Medical 

Committee
Hanna Weigard Skjebstad  FIS Court 
Terje Lund Advertising Matters
Espen Graff P. Relations and Mass Media
Anne Lise Rolland Legal and Safety
Anne Ragnhild Kroken Sub.Com for Para 

Snowsports

ALPINT
Claus Ryste  Alpine Committee 
 Executive Board
Stefan Havnelid Johnsen Sub.Com Classification of 

Alpine Competitors
Stefan Havnelid Johnsen Sub.Com for European Cup 
Andrea Bell Pedersen Sub.Com for Youth & 
 Children’s questions 
Lars Inge Graabak Sub.Com Rules 
Marius Arnesen Sub.Com for World Cup 
Anne Cathrine Enstad Sub.Com for Courses 
 Inspectors and Controllers 
Roland Johansson Sub.Com for Alpine 
 Technical Delegates

FREESTYLE
Kristin Sæterøy Freestyle Committee
Ola Keul Sub. Com. for Park and 

Pipe, Snowboard

 
HOPP
Bertil Pålsrud  Ski Jumping Committee
Bertil Pålsrud  Sub.Com for Equipment 

and Develop, Chairman
Torgeir Nordby Sub.Com Jumping Hills 
Geir Steinar Loeng  Sub.Com for Officials, Rules 

and Control 
Clas Brede Bråthen Sub.Com for Calendar 

Planning 
Tore Øvregård Sub.Com for Youth & 
 Children’s questions

KOMBINERT
Paul Einar Borgen  Nordic Combined 
 Committee 
Jørn Olav Bekkelund Sub.Com for Officials, 
 Rules and Control
Mari Leinan Lund Athletes Commission

LANGRENN
Vegard Ulvang Chairman Cross Country 

Committee
Åge Skinstad  Sub.Com for World and 

Continental Cups 
Brit Baldishol Sub.Committee for Ladies 
Eiliv Furuli Sub.Com for Popular Skiing 
Helen Ingebretsen Sub.Com for Youth & 
 Children’s questions 
John Aalberg Sub. Com for Rules and 

Control 
Asgeir Moberg Sub.com. for Roller Skiing

TELEMARK
Birger Goberg Telemark Committee
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PARA UTvalget
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para utvalgets 
årsberetning 2019/2020

ORGANISERING

Leder: Sveinung Karlsen, skistyret 
Medlemmer: Bjørg Sissel Kvannli, LK
 Anne-Cathrine Enstad, AK
 Bjørn-Inge Drabløs, kretsrepresentant
 Mariann Vestbøstad Marthinsen, utøverrepresentant
Administrasjonen: Anne Ragnhild Kroken

PARA-UTVALGETS MANDAT
Para-utvalget skal arbeide for inkludering av mennesker med funksjonshemninger innen 
bredde og rekruttering i Norges Skiforbund. Målgruppene er syns- og bevegelseshemmede, 
hørselshemmede/døve og utviklingshemmede som kan benytte seg av ski, sittende eller stående. 

RETNINGSLINJER
Utvalget skal sammen med ansvarlig ansatt, prioritere hvilke oppgaver det skal jobbes med i 
tingperioden. Utvalget oppnevnes av skistyret for en periode på to år og består av ett medlem 
fra skistyret (leder), ett medlem fra hver av de involverte grener, en utøverrepresentant og en 
representant fra krets. Para-utvalget rapporterer til skistyret og skal utarbeide en handlingsplan for 
tingperioden. 

Anne Ragnhild Kroken har det koordinerende ansvaret for skiaktiviteten for funksjonshemmede 
med forankring i langrenn etter omorganiseringsprosessen desember 2019. 

Tommy Rovelstad ble ansatt i 4 årig prosjektstilling, 100% fra 1.9.19, med hovedfokus på utvikling 
av gode samarbeidsstrukturer med eksterne instanser, eksempelvis intresseorganisasjoner og 
rehabiliteringsinstitusjoner, stillingen er finansiert via midler fra Stiftelsen VI via Olympiatoppen, 
også han er organisert under langrenn. På alpint er Beate Haugen ansatt 100% i 3-årig 
prosjektstilling for «Alpinløftet», dette prosjektet er finansiert av midler fra Stiftelsen Dam. 

Både langrenn og alpint har trenerressurser opp mot para-lag.  
Parautvalget har gjennomført 3 møter, hvorav ett telefonmøte. 
Utvalget blir sittende et år ekstra, ettersom Skitinget ble flyttet til 2021 på grunn av Covid-19. 

KLASSIFISERING
Det har blitt gjennomført 5 nasjonale klassifiseringer, 2 synshemmede og 3 bevegelseshemmede, 
hvor en utøver ikke oppfylte kravene til minste funksjonsnedsettelse. 
Ridderuka ble avlyst i år og dette er grunnen til så få gjennomførte nasjonale klassifiseringer.
5 utøvere har blitt klassifisert internasjonalt i forbindelse med internasjonale konkurranser; 
1 alpinist og 4 langrennsløpere. 

Anne Lannem, Randi S. Tranheim og Anne Ragnhild Kroken deltok på Nordisk 
Klassifiseringsseminar i mai 2019. 
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TILDELING BREDDEMIDLER
Parautvalget har fordelt 150.000 kroner til 10 ulike breddetiltak etter søknader for sesongen 2019-
20. Tiltakene er forankret i klubb eller krets. Tiltakene omfatter alle målgrupper og begge grener. 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Virksomheten er i hovedsak finansiert gjennom NIFs Post 2 og Post 3-midler som er øremerket 
formålet Paraaktivitet, samt eksterne prosjektmidler fra Stiftelsen VI og Stiftelsen Dam.
OLT har bidratt til toppidrettssatsingen i både langrenn og alpint gjennom prosjektmidler. 

INTERNASJONALT ARBEID

-Tor Undheim er Norges representant i IPC Nordic Skiing Sport Technical Committee. 
- Anne Ragnhild Kroken er Norges representant i FIS sin subkomité «Skiing for The Disabled». 
- Geir Colbjørnsen var TD under World Cup på Lillehammer desember 2019.

Fra Kick The Limits på 
Furutangen.

Fra breddesamling 
Sjusjøen.
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Ved nærmere gjennomgang ser vi at det er noen klubber som har uteblitt i registrering av 
medlemmer med funksjonsnedsettelse enkelte år. Det forekommer også noen åpenbare 
feilregistreringer, som f.eks. at en Alpinklubb i Hordaland har 44 medlemmer med 
funksjonsnedsettelse. Feilregistrering av denne typen er fjernet fra denne oversikten

AKTIVITETSTILTAK
Det vises til beretningen for gren, hhv langrenn og alpint, for både bredde og 
toppidrettsaktiviteten for para.

OVERSIKT MEDLEMSTALL PARA

    Antall klubber           Antall medlemmer    
   Skikrets 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

   Østfold  1 1 1 1 2 0 0 1 0  1 1 1 1 1 0 0 1 0
   Akershus  9 5 6 7 8 4 6 3 5  22 48 35 22 37 43 44 40 47
   Oslo  6 9 8 10 7 3 7 7 6  109 173 79 82 75 25 59 78 137
   Hedmark  5 8 5 6 5 1 3 4 4  6 10 5 7 9 1 3 4 5
   Oppland   10 12 12 11 12 6 8 6 9  15 13 17 11 17 10 16 27 31
   Buskerud  3 2 6 8 9 4 2 4 8  3 5 14 21 14 4 3 19 25
   Telemark og Vestfold 10 10 9 11 13 2 3 8 4  14 15 11 10 16 2 9 10 6
   Agder og Roga-land  13 14 10 12 10 3 5 6 6  23 21 15 16 22 4 8 23 21
   Hordaland 5 6 4 6 8 2 0 1 3  8 10 5 10 12 3 0 44* 6
   Sogn og Fjordane  7 8 7 4 7 0 3 2 4  9 11 12 6 11 0 4 4 5
   Møre og Romsdal  10 12 7 9 6 1 1 2 4  26 32 13 19 10 4 4 2 5
   Sør-Trøndelag  9 8 6 7 3 2 3 4 4  17 17 10 11 5 2 2 14 21
   Nord-Trøndelag  6 11 10 10 9 2 6 3 2  9 27 18 22 15 2 8 3 2
   Nordland  14 10 12 8 11 2 5 6 6  44 37 27 19 30 3 61 65 64
   Troms 11 12 12 11 12 5 8 6 6  20 36 18 23 26 5 14 12 11
   Finnmark 5 4 7 6 8 2 2 3 1  8 5 11 12 9 7 5 6 1
   Sum 124 132 122 127 130 39 62 66 71  334 461 291 292 309 115 240 352 387

Tabellen viser antall klubber pr krets og antall medlemmer pr krets med funksjonsnedsettelse hentet ut fra idrettsregistreringen. 

Indira Liseth – foto arr 
WC Lillehammer.
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STATISTIKK 
OG TABELLER
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AKTIVITETSTALL

AKTIVITETSTALL 2018 OG 2019

AKTIVITETSTALL 2018 KVINNER

                                              2018                                                2019 
Skikretser Antall klubber Antall aktive Antall klubber Antall aktive

Agder og Rogaland Skikrets 82 9 181 76 6 477
Akershus Skikrets 74 13 771 71 12 261
Buskerud Skikrets 84 9 662 81 9 233
Finnmark Skikrets 36 5 214 35 4 478
Hedmark Skikrets 82 9 952 82 9 048
Hordaland Skikrets 59 5 031 60 5 016
Møre og Romsdal Skikrets 77 6 527 76 5 966
Nordland Skikrets 76 12 053 78 11 662
Nord-Trøndelag Skikrets 83 6 531 79 6 184
Oppland Skikrets 92 10 806 94 10 006
Oslo Skikrets 42 17 648 41 17 266
Sogn og Fjordane Skikrins 47 5 078 47 4 476
Sør-Trøndelag Skikrets 89 20 444 88 20 266
Telemark og Vestfold Skikrets 91 7 154 92 7 274
Troms Skikrets 70 5 856 75 6 211
Østfold Skikrets 27 2 888 27 2 533

Sum 1 111 147 796 1 102 138 357

Skikretser 0–5 år 6–12 år 13–19 år 20–25 år 26– år Sum

Agder og Rogaland Skikrets 252 1 399 570 175 1 627 4 023
Akershus Skikrets 114 2 696 1 060 210 1 390 5 470
Buskerud Skikrets 256 1 266 516 164 1 707 3 909
Finnmark Skikrets 277 769 366 113 780 2 305
Hedmark Skikrets 260 1 452 613 229 1 702 4 256
Hordaland Skikrets 129 612 371 104 842 2 058
Møre og Romsdal Skikrets 269 818 393 162 1 033 2 675
Nordland Skikrets 541 1 765 799 326 2 045 5 476
Nord-Trøndelag Skikrets 270 1 033 376 121 963 2 763
Oppland Skikrets 328 1 697 669 182 1 643 4 519
Oslo Skikrets 321 3 960 976 270 1974 7 501
Sogn og Fjordane Skikrins 167 891 337 72 671 2 138
Sør-Trøndelag Skikrets 740 2 493 1 077 532 4 068 8 910
Telemark og Vestfold Skikrets 149 988 509 99 1 079 2 824
Troms Skikrets 191 905 364 153 913 2 526
Østfold Skikrets 50 324 207 60 424 1 065

Sum 4 314 23 068 9 203 2 972 22 861 62 418
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AKTIVITETSTALL 2019 KVINNER

Skikretser 0–5 år 6–12 år 13–19 år 20–25 år 26– år Sum

Agder og Rogaland Skikrets 93 959 537 136 1 006 2 731
Akershus Skikrets 124 2 445 949 215 1 186 4 919
Buskerud Skikrets 189 1 269 526 155 1 614 3 753
Finnmark Skikrets 180 689 348 111 719 2 047
Hedmark Skikrets 220 1 291 560 239 1 424 3 734
Hordaland Skikrets 97 579 380 108 850 2 014
Møre og Romsdal Skikrets 158 781 400 128 1 049 2 516
Nordland Skikrets 522 1 786 890 310 1 777 5 285
Nord-Trøndelag Skikrets 224 880 419 125 998 2 646
Oppland Skikrets 266 1 628 702 173 1 317 4 086
Oslo Skikrets 275 3 797 1 209 285 1 845 7 411
Sogn og Fjordane Skikrins 159 814 282 114 541 1 910
Sør-Trøndelag Skikrets 680 2 572 1 115 509 4 068 8 944
Telemark og Vestfold Skikrets 119 969 509 112 1 108 2 817
Troms Skikrets 184 901 393 159 1 040 2 677
Østfold Skikrets 44 280 185 50 357 916

Sum 3 534 21 640 9 404 2 929 20 899 58 406

AKTIVITETSTALL 2018 MENN

Skikretser 0–5 år 6–12 år 13–19 år 20–25 år 26– år Sum

Agder og Rogaland Skikrets 241 1 621 796 345 2 155 5 158
Akershus Skikrets 132 3 572 1 678 349 2 570 8 301
Buskerud Skikrets 317 1 902 748 319 2 467 5 753
Finnmark Skikrets 250 800 540 163 1 156 2 909
Hedmark Skikrets 261 1 663 893 281 2 598 5 696
Hordaland Skikrets 158 770 536 149 1 360 2 973
Møre og Romsdal Skikrets 338 953 545 215 1 801 3 852
Nordland Skikrets 553 2 120 938 420 2 546 6 577
Nord-Trøndelag Skikrets 305 1 140 492 278 1 553 3 768
Oppland Skikrets 338 2 077 990 285 2 597 6 287
Oslo Skikrets 315 5 041 1 398 357 3 036 10 147
Sogn og Fjordane Skikrins 177 1 099 517 159 988 2 940
Sør-Trøndelag Skikrets 856 3 034 1 528 735 5 381 11 534
Telemark og Vestfold Skikrets 186 1 275 751 185 1 933 4 330
Troms Skikrets 238 1 050 511 179 1 352 3 330
Østfold Skikrets 46 431 327 80 939 1 823

Sum 4 711 28 548 13 188 4 499 34 432 85 378
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AKTIVITETSTALL 2019 MENN

Skikretser 0–5 år 6–12 år 13–19 år 20–25 år 26– år Sum

Agder og Rogaland Skikrets 93 1 074 667 246 1 666 3 746
Akershus Skikrets 282 3 031 1 481 367 2 181 7 342
Buskerud Skikrets 218 1 807 794 269 2 392 5 480
Finnmark Skikrets 165 781 433 115 937 2 431
Hedmark Skikrets 243 1 617 843 300 2 311 5 314
Hordaland Skikrets 94 779 548 164 1 417 3 002
Møre og Romsdal Skikrets 199 792 549 199 1 711 3 450
Nordland Skikrets 520 2 071 1 088 404 2 294 6 377
Nord-Trøndelag Skikrets 243 1 041 552 207 1 495 3 538
Oppland Skikrets 298 2 015 993 306 2 308 5 920
Oslo Skikrets 284 4 783 1 569 336 2 883 9 855
Sogn og Fjordane Skikrins 178 961 411 172 844 2 566
Sør-Trøndelag Skikrets 707 3 135 1 474 740 5 266 11 322
Telemark og Vestfold Skikrets 143 1 273 756 216 2 069 4 457
Troms Skikrets 209 1 028 552 207 1 538 3 534
Østfold Skikrets 43 346 291 124 813 1 617

Sum 3 919 26 534 13 001 4 372 32 125 79 951

ENDRING I AKTIVITETSTALL 2018–2019

 Aktive medlemmer Aktive medlemmer Endring Endring i %
Skikretser 2018 2019

Agder og Rogaland Skikrets 9 181 6 477 -2 704 -29,45 %
Akershus Skikrets 13 771 12 261 -1 510 -10,97 %
Buskerud Skikrets 9 662 9 233 -429 -4,44 %
Finnmark Skikrets 5 214 4 478 -736 -14,12 %
Hedmark Skikrets 9 952 9 048 -904 -9,08 %
Hordaland Skikrets 5 031 5 016 -15 -0,30 %
Møre og Romsdal Skikrets 6 527 5 966 -561 -8,60 %
Nordland Skikrets 12 053 11 662 -391 -3,24 %
Nord-Trøndelag Skikrets 6 531 6 184 -347 -5,31 %
Oppland Skikrets 10 806 10 006 -800 -7,40 %
Oslo Skikrets 17 648 17 266 -382 -2,16 %
Sogn og Fjordane Skikrins 5 078 4 476 -602 -11,86 %
Sør-Trøndelag Skikrets 20 444 20 266 -178 -0,87 %
Telemark og Vestfold Skikrets 7 154 7 274 120 1,68 %
Troms Skikrets 5 856 6 211 355 6,06 %
Østfold Skikrets 2 888 2 533 -355 -12,29 %

Norges Skiforbund 147 796 138 357 -9 439 -6 %
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ENDRING I AKTIVITETSTALL 2018-2019 – DELT PÅ KJØNN 

                                                                                                            KVINNER                                                       MENN
  Aktive Aktive  Endring Aktive Aktive  Endring
Skikretser 2018 2019 Endring i % 2018 2019 Endring  i %

Agder og Rogaland Skikrets 4 023 2 731 -1 292 -32,12 % 5 158 3 746 -1 412 -27,37 %
Akershus Skikrets 5 470 4 919 -551 -10,07 % 8 301 7 342 -959 -11,55 %
Buskerud Skikrets 3 909 3 753 -156 -3,99 % 5 753 5 480 -273 -4,75 %
Finnmark Skikrets 2 305 2 047 -258 -11,19 % 2 909 2 431 -478 -16,43 %
Hedmark Skikrets 4 256 3 734 -522 -12,27 % 5 696 5 314 -382 -6,71 %
Hordaland Skikrets 2 058 2 014 -44 -2,14 % 2 973 3 002 29 0,98 %
Møre og Romsdal Skikrets 2 675 2 516 -159 -5,94 % 3 852 3 450 -402 -10,44 %
Nordland Skikrets 5 476 5 285 -191 -3,49 % 6 577 6 377 -200 -3,04 %
Nord-Trøndelag Skikrets 2 763 2 646 -117 -4,23 % 3 768 3 538 -230 -6,10 %
Oppland Skikrets 4 519 4 086 -433 -9,58 % 6 287 5 920 -367 -5,84 %
Oslo Skikrets 7 501 7 411 -90 -1,20 % 10 147 9 855 -292 -2,88 %
Sogn og Fjordane Skikrins 2 138 1 910 -228 -10,66 % 2 940 2 566 -374 -12,72 %
Sør-Trøndelag Skikrets 8 910 8 944 34 0,38 % 11 534 11 322 -212 -1,84 %
Telemark og Vestfold Skikrets 2 824 2 817 -7 -0,25 % 4 330 4 457 127 2,93 %
Troms Skikrets 2 526 2 677 151 5,98 % 3 330 3 534 204 6,13 %
Østfold Skikrets 1 065 916 -149 -13,99 % 1 823 1 617 -206 -11,30 %

Norges Skiforbund 62 418 58 406 -4 012 -6 % 85 378 79 951 -5 427 -6 %

                                                                                               AKTIVE 2018             AKTIVE 2019                              2018–2019
           Endring
Gren Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Endring  i %

Alpint 7 540 10 797 18 337 7 093 10 261 17 354 -983 -5,36 %
Freestyle 2 389 4 072 6 461 2 272 3 940 6 212 -249 -3,85 %
Hopp 1 174 2 843 4 017 945 2 576 3 521 -496 -12,35 %
Kombinert 549 1 118 1 667 561 1 121 1 682 15 0,90 %
Langrenn 50 377 65 926 116 303 46 993 61 217 108 210 -8 093 -6,96 %
Telemark 389 622 1 011 531 798 1 329 318 31,45 %

Sum 62 418 85 378 147 796 58 395 79 913 138 308 -9 488 -6,42 %

AKTIVITETSTALL GREN

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – GREN, KJØNN OG ENDRING

                                                             0-5 år                                                6-12 år    13-19 år
                    Endring                        Endring                   Endring
Gren 2018 2019 Endring i % 2018 2019 Endring i % 2018 2019 Endring i %

Alpint 390 296 -94 -24,10 % 2 951 2 805 -146 -4,95 % 1 431 1 408 -23 -1,61 %
Freestyle 78 47 -31 -39,74 % 989 903 -86 -8,70 % 456 653 197 43,20 %
Hopp 107 53 -54 -50,47 % 480 308 -172 -35,83 % 152 123 -29 -19,08 %
Kombinert 68 30 -38 -55,88 % 258 277 19 7,36 % 83 99 16 19,28 %
Langrenn 3 663 3 091 -572 -15,62 % 18 317 17 269 -1 048 -5,72 % 6 951 7 012 61 0,88 %
Telemark 8 17 9 112,50 % 73 78 5 6,85 % 130 109 -21 -16,15 %

Sum 4 314 3 534 -780 -18 % 23 068 21 640 -1 428 -6 % 9 203 9 404 201 2 %

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – KVINNER 0-19 ÅR
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                                                             0-5 år                                                6-12 år    13-19 år
                    Endring                        Endring                   Endring
Gren 2018 2019 Endring i % 2018 2019 Endring i % 2018 2019 Endring i %

Alpint 482 343 -139 -28,84 % 4 001 3 881 -120 -3,00 % 1 968 1 935 -33 -1,68 %
Freestyle 124 58 -66 -53,23 % 1 719 1 625 -94 -5,47 % 1 001 1 226 225 22,48 %
Hopp 151 102 -49 -32,45 % 912 685 -227 -24,89 % 486 427 -59 -12,14 %
Kombinert 96 35 -61 -63,54 % 436 458 22 5,05 % 192 183 -9 -4,69 %
Langrenn 3 855 3 368 -487 -12,63 % 21 389 19 796 -1 593 -7,45 % 9 413 9 122 -291 -3,09 %
Telemark 3 13 10 333,33 % 91 89 -2 -2,20 % 128 108 -20 -15,63 %

Sum 4 711 3 919 -792 -17 % 28 548 26 534 -2 014 -7 % 13 188 13 001 -187 -1 %

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – MENN 0-19 ÅR

                                                         20-25 år                  26- år
                      Endring     Endring                              
Gren 2018 2019 Endring i % 2018 2019 Endring i %

Alpint 332 386 54 16,27 % 2 436 2 198 -238 -9,77 %
Freestyle 89 91 2 2,25 % 777 578 -199 -25,61 %
Hopp 42 55 13 30,95 % 393 406 13 3,31 %
Kombinert 8 14 6 75,00 % 132 141 9 6,82 %
Langrenn 2 465 2 347 -118 -4,79 % 18 981 17 274 -1 707 -8,99 %
Telemark 36 25 -11 -30,56 % 142 302 160 112,68 %

Sum 2 972 2 918 -54 -2 % 22 861 20 899 -1962 -9 %

                                                         20-25 år                  26- år
                      Endring     Endring                              
Gren 2018 2019 Endring i % 2018 2019 Endring i %

Alpint 542 511 -31 -5,72 % 3 804 3 591 -213 -5,60 %
Freestyle 198 195 -3 -1,52 % 1 030 836 -194 -18,83 %
Hopp 171 163 -8 -4,68 % 1 123 1 199 76 6,77 %
Kombinert 33 43 10 30,30 % 361 402 41 11,36 %
Langrenn 3 503 3 376 -127 -3,63 % 27 766 25 555 -2 211 -7,96 %
Telemark 52 46 -6 -11,54 % 348 542 194 55,75 %

Sum 4 499 4 334 -165 -4 % 34 432 32 125 -2 307 -7 %

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – KVINNER 20 ÅR OG ELDRE

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – MENN 20 ÅR OG ELDRE
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