
 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRA SKIKRETSTINGET- BUSKERUD SKIKRETS 

ONSDAG 2. JUNI 2021, DIGITALT PÅ TEAMS 

ÅPNING 

Leder i Buskerud Skikrets (BSK), Steinar Berthelsen, åpnet tinget og ønsket alle velkommen. Vi har vært 
gjennom en meget spesiell tingperiode sterkt preget av koronapandemien. For første gang må 
skikretstinget avholdes digitalt på Teams. Takk til alle deltakere, dere gjør en fantastisk jobb for skiidretten i 
Buskerud og er med på å skape gode resultater. Frivilligheten er avgjørende faktor for skiidrettens 
eksistens.  

Tinget skal oppsummere den tingperioden vi har vært igjennom og legge planer for den neste perioden. 

UTMERKELSER 
 
Siden tinget denne gang avholdes digitalt, må utdelingen av utmerkelser for sesongen 2020/2021 gjøres ifm 
kommende høstmøter i grenene. Buskerud Skikrets sine mange sterke utøvere har levert imponerende 
resultater i sesongen og vi har hele 5 verdensmestere på senior- og juniornivå!: 

• Daniel-Andrè Tande, Kongsberg IF, gull i laghopp VM skiflyvning Planica desember 2020. 

• Helene Marie Fossesholm, Eiker Skiklubb, gull i stafett VM Obertsdorf. 

• Pål Golberg, Gol IL, gull i stafett VM Oberstdorf. 

• Martin Kirkeberg Mørk, Drammens Ballklubb, gull i VM junior Vuokatti 10 km fri og stafett. 

• Margrethe Bergane, Konnerud IL, gull i VM junior Vuokatti 15 km klassisk. 
 

HILSEN/PRESENTASJON FRA NORGES SKIFORBUND: 

Styremedlem i Norges Skiforbund, Erik Bruun, hilste fra NSF og gjennomgikk aktuelle saker, presentasjon 

vedlegges tingprotokollen. Pandemien har preget tingperioden og gitt skisporten store utfordringer. Vi kan 

imidlertid se fram til store skiopplevelser med VM i skiflyvning i Vikersund i 2022, VM nordiske grener i 

Trondheim i 2025 og spennende med Narvik som kandidat til VM alpint. Utfordringer med synkende 

aktivitetstall i ski, blir viktig med fokus på rekruttering. 

Kommentar fra Gabriel Johannessen, LK: Viktig at NSF i større grad spiller på lag og samhandler med kretser 

og klubber. Under pandemien har det vært uheldig forskjellsbehandling av grener. Noen grener har hatt et 

tilnærmet normalt renntilbud på nasjonalt nivå fra junioralder, mens langrenn har vært nærmest totalt 

nedstengt, med unntak av renntilbud for noen få senior- og juniorløpere på Norgescupnivå. 

1. GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER 
Totalt 19 stemmeberettigede. 
 

2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
Innkalling, sakliste og forretningsorden godkjent. 
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3. VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆRER OG TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 
PROTOKOLLEN 

 
Vedtak: 
- Dirigent: Steinar Berthelsen 
- Sekretærer: Liv Høgli og Carita Skjønberg Holth. 
- To repr. til å underskrive protokollen: Inger Waal Lande, IL Skrim og Espen Andreassen, 

Kongsberg Freestyleklubb. 
  

4. ÅRSBERETNINGER 2019-2021 
 
Følgende årsberetninger ble lagt fram: Skikretsstyrets, Alpinkomiteens, Freestylekomiteens, Hopp-
/kombinertkomiteens og Langrennskomiteens. 
 
Vedtak: Årsberetninger for tingperioden 2019-2021 enstemmig vedtatt. 
 
 

5. REGNSKAP 2019 OG 2020 

Totalregnskap for Buskerud Skikrets for 2019 og 2020 ble fremlagt. I tillegg ble balanse for 2019 og 2020 
fremlagt samt revisjonsberetning. BSK har en sunn økonomi med solid egenkapital.  
 
Det vises til side 4 i årsberetningen, pkt. økonomi:  

«Buskerud Skikrets har et totalunderskudd 2019 inkl. alle grener og Team Elon Innlandet (TEI) på kr. 217.398,- 

og for 2020 et totaloverskudd på kr. 746,246,-. Ser man Buskerud Skikrets isolert sett uten TEI, gir 2019 et 

driftsunderskudd på kr. 35.468,- og for 2020 et driftsoverskudd på 404.546,-.  

Skikretsen hadde for tingperioden ikke noe mål om å bygge opp ytterligere egenkapital og la på tinget i 2019 

derfor opp til et driftsunderskudd for 2019 og 2020, hovedfokus var ulike bredde- og rekrutteringstiltak. Flere 

gode tiltak og samlinger ble gjennomført sommer og høst 2019.  

2020/2021 skulle vise seg å bli svært krevende år pga koronapandemien. Alle skirenn etter 12. mars 2020 ble 

avlyst og deltakeravgifter uteble. Heldigvis dekket tiltakspakker opp deler av tapene samt at kostnadene ble 

sterkt redusert pga avlyste samlinger og tiltak. Utover vår, sommer og høst 2020 fortsatte også 

koronautfordringene der svært få kretstiltak, samlinger og kurs kunne gjennomføres. Om vinteren 2020 ble 

svært amputert, ble sesongen 2020-2021 ekstremt utfordrende for skiidretten i Buskerud der de fleste 

terminfestede skirenn ble koronaavlyst. 73 av 95 terminfestede krets- og landsrenn ble avlyst. De få renn 

som ble avholdt, gikk med svært redusert deltakelse, noe som ga en stor svikt i deltakeravgift til krets, håpet 

er at tiltakspakken skal dekke opp noe av tapet i 2021». 

 

Vedtak: BSK's regnskap for 2019 og 2020 enstemmig godkjent. 
 
Kommentar fra Gabriel Johannessen, LK: Team Elon Innlandet eies av kretsene Buskerud, Hedmark og 
Oppland. Ved underskudd i teamet har eierkretsene v/LK ved en anledning gått inn og dekket dette. 
Prinsippet må da være at midlene tilbakeføres kretsene i år med overskudd i teamet. 
 

6. INNKOMNE FORSLAG  

 Det forelå ingen innkomne forslag/saker. 

7. NESTE PERIODES LAGSKONTINGENT 

Styrets forslag: 

• lag med 0-50 medlemmer     kr. 2.000,- 
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• lag med 51- 100 medlemmer      kr. 2.500,-  

• lag med over 101 medlemmer eller mer enn en skigren  kr. 3.500,- 

Satsene for lags-/klubbkontingent foreslås økt med kr. 500,-. Satsene har ikke vært justert på 

svært mange år og Buskerud har svært lav kontingent sammenlignet med andre skikretser.  

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

8. BUDSJETT 2021 OG 2022 

Budsjettforslag for BSK totalt inkl. grener for 2021 og 2022 ble lagt fram.  
Spesielt utfordrende å budsjettere for 2021 da man pr nå ikke vet hva kretsen eventuelt vil få refundert i 
tiltakspakke i forhold til tapte deltakeravgifter i avlyste renn.  
 
Sigvat Morken, styret: Viktig signal fra både krets og NSF at man vil ha fokus på rekruttering og bredde. BSK 
og grenene har solid økonomi, noe som gir handlingsrom for gode tiltak. Planene om ansettelse av 
skiklubbutviklere i samarbeid mellom NSF og kretsene, er positive og skal behandles på Skitinget NSF 12. juni. 
 
Tom Borgersen, styret: Viktig med innspill fra klubbene hva de ønsker og hva som er klubbenes behov. 
 
Gabriel Johannessen, LK: God egenkapital i LK gir rom for gode tiltak, viktig med forankring i klubb og krets 
samt at det er kort avstand og godt samarbeid mellom leddene. De eventuelle skiklubbutviklerstillingene må 
ha en sterk forankring til de kretsene de skal jobbe i. 
 
Vedtak: De fremlagte totale budsjettforslag for BSK for 2021 og 2022 enstemmig vedtatt.  Styret gis 

fullmakt til å revidere budsjettene i tingperioden ved endringer i den økonomiske situasjon. 

 

9. VALG 

Følgende ble enstemmig valgt på Skikretstinget for kommende tingperiode (2021-2023, 2 år): 

SKIKRETSSTYRET: 

Leder:  Steinar Berthelsen  Rollag & Veggli IL   gjenvalg                          

Nestleder: Styret gis fullmakt til å oppnevne nestleder blant de 4 styremedlemmene                              

Medlemmer: Sigvat Morken   Gol IL    gjenvalg 

Tom Erland Borgersen           Hokksund IL   gjenvalg 

   Carita Skjønberg Holth  IF Birkebeineren  gjenvalg  

(valgt for ett år, styret gis fullmakt til å komplettere med ett styremedlem) 

   Nina Jeanette Tollehaug Eiker Skiklubb   ny 

 

Grenkomiteledere:          

Alpint:  Jørund Li                                      Ål IL         gjenvalg                          

Freestyle:   Espen Andreassen                      Kongsberg Freestyleklubb    gjenvalg      

Hopp/komb.: Magne Kleven   Kongsberg IF                         gjenvalg 

Langrenn:     Gabriel Johannessen  Gol IL    gjenvalg 

 

Varamedl.: Nils Olav Sætheren  Ringkollen Skiklubb  gjenvalg           

Øistein Thoresen  Kongsberg IF   gjenvalg 
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GRENKOMITEENE: 

 

Styret gis fullmakt til å oppnevne nestledere og medlemmer i grenkomiteene etter nedenstående innstilling 

fra valgkomiteen/tinget: 

  

Alpinkomiteen: 

Leder:        Jørund Li   Ål IL     gjenvalg 

Nestleder:     Connie Hagen                          Krødsherad     gjenvalg     

Medlemmer:  Andreas Uthus             Geilo IL    gjenvalg 

              Kjell Herland                           Kongsberg IF     gjenvalg 

               Kai-Triin Jogeva                        Hemsedal IL   gjenvalg    

                        

Hopp-/kombinertkomiteen: 

Leder:            Magne Kleven                        Kongsberg IF   gjenvalg 

Nestleder:    Stian Schjetne Hagen                 Heradsbygda IL   gjenvalg  

Medlemmer: Knut Jokerud Strand  Vikersund IF   gjenvalg  

Trine Opseth   Holeværingen IL  ny 

                     Ingun Omholt   Veme Sportsklubb      ny   

     

Langrennskomiteen: 

Leder:          Gabriel Johannessen                  Gol IL        gjenvalg 

Nestleder:     Gjermund Rønning                     Vikersund IF     gjenvalg 

Medlemmer:  Anders Embergsrud                   IL Skrim     gjenvalg 

                    Caroline Steen Hofstad              Mjøndalen IF        gjenvalg 

                     Krister Sørgård                           Ringkollen Skikl.  gjenvalg       

                 Marit Smørgrav   Eiker Skiklubb   gjenvalg  

                                    

Freestylekomitèen: 

Leder:        Espen Andreassen                      Kongsberg Freestyleklubb      gjenvalg      

Nestleder:     Jon Opsahl   Geilo IL    gjenvalg 

Medlemmer: Ole-Kristian Strøm   Hemsedal IL    gjenvalg 

Tonje Bakken   Vikersund IF   gjenvalg 

                     Hanna Vaadal Snipen  Kongsberg Freestyleklubb ny 

Jonas Fjelstad   Aron Sportsklubb  ny 

 

Kontrollutvalg: 

Leder:         Knut Oscar Fleten  Gol IL    ny (for ett år) 

Medlem:      Styret gis fullmakt til å komplettere kontrollutvalget 

Varamedl.:   Grete Golberg   Gol IL    gjenvalg 

   Gunnar Næsvold  Røykenhopp   gjenvalg 

  

Valgkomitè: 

(styrets forslag) Fredrik Sveia-Nilsen   Gjerpenkollen  gjenvalg 

    Disa Hjorleifsdottir  Geilo IL   gjenvalg 

    Nina Merethe Hafnor  Gol IL   ny 

    Styret gis fullmakt til å komplettere valgkomiteen med en person. 

 

Revisor: 

Forslag til vedtak:  Styret gis fullmakt til å tilsette revisor 

 

Representanter til NSF`s ting: 

Forslag til vedtak:  Styret gis fullmakt til å oppnevne tingrepresentanter 
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Representanter til Viken Idrettskrets` ting: 

Forslag til vedtak:  Styret gis fullmakt til å oppnevne tingrepresentanter.  

 

Grenkomiteene i kretsen består i utgangspunktet av 5 personer; leder, nestleder og 3 medlemmer. 

Komiteene kan avvike fra dette, men ikke færre enn 3 personer. 

 

 

AVSLUTNING 

Steinar Berthelsen takket for tilliten som valgt skikretsleder og gledet seg til å ta fatt på arbeidet i 
skikretsen for en ny tingperiode sammen med mange dyktige og inspirerende tillitsvalgte samt 
administrasjonen. 
 
 

 

 

 

 


