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1. ÅPNING 
 

Skipresident Erik Røste åpnet Skitinget 2021 digitalt via Teams fra Ullevål Stadion i Oslo, 

etterfulgt av hilsningstale fra Norges Idrettsforbund ved president Berit Kjøll. 

 
Skiforbundet hedret skipersonligheter som har gått bort i tingperioden med ett minutts 
stillhet. 
 

1.1 Skipresidentens åpningstale 
 

Skipresident Erik Røstes la i sin åpningstale vekt på skiglede. 

 «Skiglede er alt Norges Skiforbund ønsker å stå for. Lekende, glade barn i løyper og bakker, 

voksne som beveger seg i eget tempo i nypreparerte anlegg – og la oss heller ikke glemme de 

som kan leve ut sine drømmer i verdenstoppen i alle våre grener», innledet skipresidenten. 

Han gikk videre grundig igjennom koronapandemien, som sørget for at store deler av Ski-

Norge også måtte stenge ned. 

«Den mest dramatiske og tyngste avgjørelsen var å permittere 2/3 deler av våre ansatte. 

Nærmere 100 ansatte gikk inn i en tid med stor usikkerhet og utrygg hverdag. De 

økonomiske tapene Norges Skiforbund ble påført på grunn av avlyst WC-arrangement og 

ikke minst de usikre framtidsutsiktene, satte oss sjakk matt», fortalte Røste. 

Han takket alle ansatte og tillitsvalgte i skiidretten på klubb-, krets- og forbundsnivå for den 

store innsatsen som var lagt ned i perioden. 

Nedgangen i antall medlemmer i Norges Skiforbund var også tema. «Det må vi ta på største 

alvor», påpekte skipresidenten. Han viste blant annet til at NSF hadde igangsatt 

undersøkelse for å finne ut hva som ligger bak valget om å prioritere bort skitreninger, 

skiaktiviteter og det å melde seg ut av skiklubbene. Over 1300 svar hadde kommet inn. 

 «Skistyret har foreslått et stort felles løft for bredde- og rekrutteringsarbeidet i nært 

samarbeid med skikretsene. Vi ønsker å ansette fem skiklubbutviklere fordelt på hele landet 

som skal bistå klubbene med aktivitets- og anleggsutvikling», fortsatte Røste. 

Skipresidenten var videre innom para-VM i snøsport som skal gå av stabelen på Lillehammer 

og Hafjell i januar 2022. «Para-VM skal gi fornyet kraft, synbare endringer og likemuligheter 

for de som har andre konkurranseregler, annet konkurranseutstyr og andre anleggsbehov», 

sa Røste og viste til at mesterskapet skulle arrangeres i samarbeid med Skiskytterforbundet 

og Brettforbundet. 

Like Muligheter var et annet tema som skipresidenten var opptatt av i sin åpningstale, blant 

annet hvordan NSF skal påvirke hoppkomiteen i FIS for å få kvinneklasse i Vikersund 2023. 

Hadde det ikke vært for koronapandemien, skulle Norge vært vertskap for tidenes første 

World Cup-renn i kombinert for kvinner i desember 2020. 

«Norge er en stor arrangør-nasjon og vi står foran flere store arrangement på hjemmebane. 

Allerede kommende vinter skal vi i tillegg til Para VM, arrangere VM i skiflyging i Vikersund. 

I 2025 skal vi på ny arrangere VM i nordiske grener i Trondheim. Og vi søker om å få 
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arrangere VM i alpint i Narvik i 2027.», lød det da skipresidenten gikk gjennom årene som 

kommer. 

Røste var videre tydelig på at «sportsvasking ikke skal forekomme», men at «boikott ikke er 

løsningen». Avslutningsvis gikk skipresidenten gjennom det nye og endrede mediebildet 

med stadig nye aktører på rettighetssiden og et mer fragmentert tilbud enn man er kjent med 

fra NRK. 

 

Følgende hilsen ble sendt til Slottet: 

 

Norges Skiforbunds digitale ting, sender sine beste hilsener til Deres Majesteter og  

Deres familie og ønsker å takke for den store interessen som den kongelige familie  

alltid viser norsk skisport. Det er til stor inspirasjon for oss alle. 

 

Erik Røste/Skipresident 

 

Skitinget mottok følgende hilsen fra Slottet: 

 

 

 

 

E-post: post@skiforbundet.no  

 

 
1.2 Hilsningstaler 

 
Hilsen til Ski-Norge fra Norges Idrettsforbund v/Idrettspresident Berit Kjøll 
Idrettspresident Berit Kjøll rettet i sin tale fokus mot særforbundenes mange formelle 
oppgaver og demokratiske funksjon etter en periode med krisesituasjon i idretten og 
samfunnet for øvrig under koronapandemien. 

 

mailto:post@skiforbundet.no
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Kjøll fremhevet spesielt tre viktige forhold ved tingets funksjon: 
• Styre utviklingen av egen idrett gjennom å prioritere og vedta strategier og 

økonomiske rammebetingelser i neste tingperiode.  
• Vedta nødvendige lover (i overensstemmelse med Norges idrettsforbunds lover) for å 

fastsette rammebetingelsene i utviklingen.  
• Velge et styre til å gjennomføre prioriteringene og strategiene for neste tingperiode.  

   
«Dette kan virke traurig og unødvendig, men disse er helt vesentlige demokratiske 
funksjoner, om skiforbundet og idretten fortsatt skal være en kraftfull, frivillig aktør i 
samfunnet», sa Kjøll. 
 
Hun løftet deretter fram idrettsglede for alle. «Det er en visjon som kombinerer noe konkret 
og målbart med egenverdien glede.  Det er ikke tilstrekkelig bare å være fysisk aktiv – 
idretten skal gi glede.  Og dersom visjonen skal ha en verdi, må den leve.  Den må gi seg 
konkrete utslag i det daglige livet i deres foreninger og i utøvelse av idretten ellers. Norges 
Skiforbunds visjon «Mange, gode og glade skiløpere» passer utmerket inn i idrettsgleden for 
alle», fortsatte idrettspresidenten. 
 
Koronapandemien ble behørig omtalt, og Norges Skiforbund ble takket for å ha stilt seg bak, 
jobbet sammen med og vært en pådriver for idrett gjennom pandemien. Det ble vist til at 
Idrettsforbundet har jobbet langs to spor: Idrettsaktivitet, gjenåpning og enda mer 
gjenåpning, samt økonomi, kompensasjoner og stimuleringsordninger. Kjøll var innom 
frafallet i idretten, som også skiidrettene har merket. Hun la til at hun trodde gjenåpning var 
beste medisin for å få mange tilbake til idretten. 
 
Skiforbundet fikk ros for å være en positiv bidragsyter innen bærekraft og ble også gratulert 
som en «fremste leverandør» av toppidrettsprestasjoner. Avslutningsvis var 
idrettspresidenten innom det nye hopp- og kombinertanlegget i Fageråsen i Mo i Rana i 
Nordland. Hun omtalte «Livslang idrett» som en av norsk idretts strategiske 
satsingsområder, og skiidretten er en av de fineste eksemplene på nettopp livslang idrett, 
avsluttet Kjøll før hun ønsket lykke til med tingforhandlingene. 
 
 
Skipresident Erik Røste takket idrettspresidenten for hyggelige ord og et godt samarbeid 
gjennom tingperioden. 

 
Hilsen til ski-Norge fra NRK v/Thor Gjermund Eriksen  
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kom med videohilsen til skitinget. Han fortalte at 
det var en stor glede på vegne av NRK å kunne takke for et fantastisk samarbeid og store 
sportslige prestasjoner. Eriksen fortalte om et år preget av utsettelser og avlysninger, og at 
det derfor har vært et enda større behov i samfunnet for å glede seg over noe og at skiidretten 
hadde bidratt til dette. Eriksen fortalte at han er imponert over hvordan NSF har taklet 
koronakrisen. Det gjør at vi kan være enda stoltere av prestasjonene til norske idrettsutøvere, 
sa kringkastingssjefen. I videoen ble det vist flere historiske klipp, blant annet fra da NRK for 
første gang viste direktebilder fra ski-VM da Oslo var vertskap i 1966 hvor alle husker 
ventingen på at Gjermund Eggen skulle dukket opp i TV-ruten. Kringkastingssjefen kunne 
fortelle at han er oppkalt etter nettopp verdensmesteren fra VM på hjemmebane for 55 år 
siden. Eriksen trakk fram en historisk vinter med tidenes første kvinnelige verdensmester i 
hopp stor bakke og kombinert. Det ble bemerket at norsk skisport er noe av den fineste 
kulturen vi har her i landet. Selv om NRK har mistet noen av skirettighetene er det viktigste 
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samarbeidsforholdet beholdt. NRK og NSF skal sammen utvikle norsk skisport i framtida. 
NRK gratulerte Skiforbundet med vel gjennomført sesong. 
 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg takket NRK for hyggelig hilsen og ikke minst for å ha 
vært en viktig bidragsyter også det siste året. I forhandlinger om kommende TV-avtale var 
det fokus på at VM på hjemmebane for parautøvere skal dekkes på lik linje med mesterskap 
for funksjonsfriske. 
 
 
1.3 ORIENTERINGER 
 
Orientering om Para VM v/prosjektleder Ola Keul 
Ola Keul redegjorde for historiens første snøsport-VM for parautøvere som skal arrangeres 

på Lillehammer og Hafjell i januar 2022. Han trakk linjene tilbake til forrige gang 

parautøverne hadde et like stort arrangement i Norge, nemlig Paralympics i 1994. 

Prosjektleder Keul fortalte om hvordan Skiforbundet sammen med Skiskytterforbundet og 

Brettforbundet skulle arrangere VM i snøsport, og hvordan Skiforbundet hadde sikret 

grunnfinansieringen med støtte fra Kulturdepartementet og Stiftelsen VI. Hele 30 nasjoner 

ventes å komme til Lillehammer og Hafjell. 

Keul redegjorde for hvilke tre hovedmål NSF har hatt i prosessen fram mot 

mesterskapet: 

• Vi skal skape varig verdi.  

• Muliggjøre prestasjoner i ypperste verdensklasse.  

• Og vi skal skape nye helter og forbilder.  

«Sammen med Hafjell Nasjonalanlegg, Øyer kommune, Hafjell alpinsenter og Hafjell-

Kvitfjell Alpin AS har vi nå kommet i mål med finansiering av det nye aktivitets- og 

arrangementshuset her på Hafjell», fortalte Keul. Han kunne også fortelle hvor viktig miljø- 

og bærekraft var for Para-VM. «Mesterskapet er Norges største miljøfyrtårnsertifiserte 

idrettsarrangement, det skal lages et plastsmart arrangement, vi skal utdanne 1300 

miljøambassadører, ha et partnerprogram for bærekraft og transportere utøvere på biogass», 

sa Keul og var tydelig på at mesterskapet skal stå for enestående prestasjoner og sterke 

historier. 

Orientering fra VM skiflyging Vikersund v/Per Bergerud  
Arrangøren i Vikersund presenterte en video der man ønsket hele hopp- og skifamilien 
hjertelig velkommen til verdensmesterskapet i skiflyging 2022. Totalbudsjettet er på 40 
millioner kroner. Det er gjort bakketilpasninger i Vikersundbakken for å bedre utøvernes 
sikkerhet. Utøvere og støtteapparat skal bo i Drammen. Stor støtte lokalt med frivillige. 
Media får pressesenter nærmere bakken enn tidligere. Skiflygings-VM arrangeres 10.-13. 
mars 2022.  
 

Orientering fra VM nordiske grener Trondheim v/Styreleder Bård Benum  
Arrangøren fortalte om prosessen med å rekruttere ledelse og anleggsutbyggingen som 
pågår. Ski-VM går over 12 dager med 35 øvelser og mellom 650 og 700 deltakere. 60 
nasjoner vil være representert. 2500 frivillige. Ventet 300.000 tilskuere. Styret består av 
Bård Benum, Tove Nedreberg, Ingvild Bretten Berg, Christine Spiten, Siri Darell, Gunhild 
Dugstad og Håvard Belbo. Ski-VM skal være mer enn et mesterskap på ski og mer enn to 
ukers folkefest. Pilarer er: Integrering og likeverd, barn og unge, klima og teknologi samt 
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folkehelse. Det ble vist til tall fra ski-VM i Oberstdorf (2021) med 207 mill. TV-tittere, 37 
millioner visninger av videoer fra arrangør og 312 millioner visninger av bilder. Det ble 
fortalt litt om suksessen med Early Birds, som skal bedre folkehelsen og som er knyttet mot 
FNs bærekraftmål nummer 3. Dette skal videreføres mot VM. Det bygges ny hoppbakke, 
skibro og adkomst i Granåsen. Emneknaggen Hele Norge #påveimotVM2025 skal brukes. 
Det ble vist video. 

 
Orientering fra VM kandidat Narvik v/Erik Plener 
Narvik er kandidat til å arrangere alpin-VM i 2027. Erik Plener innledet med å berømme 
Skiforbundet for jobben med søknadsprosessen. Det er knyttet mye spenning fram til endelig 
beslutning på FIS-kongressen i mai 2022. Vi trenger hele Ski-Norge til å fremsnakke et 
alpin-VM til Norge, påpekte Plener. Målet er å skape entusiasme i hele Norge, ikke bare i 
nord. Bærekraft står sentralt i søkeprosessen: - Vi skal være det mest miljøvennlige 
idrettsarrangementet som noensinne er arrangert. En todelt arbeidsgruppe jobber med 
henholdsvis finansiering av anlegget, inkludert statlig garanti, mens den andre gruppen 
jobber med internasjonal påvirkningskraft. Selve søknaden på 20 kapitler skal leveres til FIS 
1. september og ferdigstilles i juni. Låt og video på engelsk ble spilt av for delegatene. 
 
 
Skipresident Erik Røste takket arrangørene for presentasjonene og ønsket lykke til med det 
videre arbeidet. 
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2. GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER 
 
Registrering av fremmøtte representanter ble gjort via møtesystemet GoPlenum. 

 

Fornavn Etternavn Organisasjon   
Agder og Rogaland 
skikrets       

Unni Håland Austerå Agder og Rogaland skikrets 1 

Pål Angell Bergh Agder og Rogaland skikrets 1 

Øyvind Naper Agder og Rogaland skikrets 1 

Henning Wiig Agder og Rogaland skikrets 1 

Linn Wold Agder og Rogaland skikrets 1 

Akershus skikrets       

Martin Synstad Andersen Akershus skikrets 1 

Kathrine Kahrs Flage Akershus skikrets 1 

Dag Helland-Hansen Akershus skikrets 1 

Bjarne Iver Ringstad Akershus skikrets 1 

Vidar Ruud Akershus skikrets 1 

Heidi Tjernshaugen Akershus skikrets 1 

Rune Velta Akershus skikrets 1 

Buskerud skikrets       

Steinar Berthelsen Buskerud skikrets 1 

Tom Erland Borgersen Buskerud skikrets 1 

Connie Hagen Buskerud skikrets 1 

Carita Skjønberg Holth Buskerud skikrets 1 

Gabriel Johannessen Buskerud skikrets 1 

Kenneth Holth Buskerud skikrets 1 

Finnmark skikrets       

Karin Rasmussen Bakken Finnmark skikrets 1 

Thomas Darell Finnmark skikrets 1 

Ole Einar Hætta Finnmark skikrets 1 

Hilde Michelsen Finnmark skikrets 1 

Hedmark skikrets       

Lene Faraasen Hedmark skikrets 1 

Halvor Midtsundstad Hedmark skikrets 1 

Morten Moen Hedmark skikrets 1 

Ulf Erik Strand Hedmark skikrets 1 

Undis Strøm Hedmark skikrets 1 

Mette Thorslund Hedmark skikrets 1 

Hordaland skikrets       

Johan Børsheim Hordaland skikrets 1 
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Fredrik Hald Hordaland skikrets 1 

Siri Martinsen Hordaland skikrets 1 

Camilla Søreide Hordaland skikrets 1 
Møre og Romsdal 
skikrets       

Anne Cathrine Enstad Møre og Romsdal skikrets 1 

Anniken Hjellbakk Hole Møre og Romsdal skikrets 1 

Svein Leon Aure Møre og Romsdal skikrets 1 
Nord-Trøndelag 
skikrets       

Kjersti Bach Nord-Trøndelag skikrets 1 

Siv Jørgensen Nord-Trøndelag skikrets 1 

Arild Lægran Nord-Trøndelag skikrets 1 

Mari Ann Landsem Melhus Nord-Trøndelag skikrets 1 

Olav Rosset Nord-Trøndelag skikrets 1 

Morten Wallervand Nord-Trøndelag skikrets 1 

Nordland skikrets       

Dorothea Blix Nordland skikrets 1 

Ove Bromseth Nordland skikrets 1 

Elin Cecilie Haugland Nordland skikrets 1 

Arnfinn Paus Nordland skikrets 1 

Oddbjørn Skarheim Nordland skikrets 1 

Oppland skikrets       

Kjetil Dahlen Oppland skikrets 1 

Ole Kristian Kirkerud Oppland skikrets 1 

May Kristin Lønseth Oppland skikrets 1 

Anne Karen Olsen Oppland skikrets 1 

Sigrid Snuggerud Oppland skikrets 1 

Ine  Wigernæs Oppland skikrets 1 

Oslo skikrets       

Gudbrand Bakke Oslo skikrets 1 

Kristoffer Erichsen Oslo skikrets 1 

Ingrid Heggebø Lutnæs Oslo skikrets 1 

Mette Sannes Oslo skikrets 1 

Finn Espen Sellæg Oslo skikrets 1 

Ann-Kristin Sætre Oslo skikrets 1 

Espen Utaker Oslo skikrets 1 

Skiforeningen       

Stian Berger Røsland Skiforeningen 1 

Bodil Kristine Høstmælingen Skiforeningen 1 

Ingrid Haukvik-Jensen Skiforeningen 1 



  Norges Skiforbund 
Protokoll Skitinget 

12. juni 2021 
 

 
 

   
 
10 

Erik Langmo Skiforeningen 1 

Skistyret       

Erik Røste Skistyret 1 

EvaTine Riis-Johannessen Skistyret 1 

Erik Bruun Skistyret 1 

Rolf Bryn Skistyret 1 

Tove Moe Dyrhaug Skistyret 1 

Ola Evjen Skistyret 1 

Edgar Fossheim Skistyret 1 

Alf Tore Haug Skistyret 1 

Sveinung Karlsen Skistyret 1 

Andrea Bell Pedersen Skistyret 1 

Birgit Skarstein Skistyret 1 

Torbjørn Skogstad Skistyret 1 

Øystein Tamburstuen Skistyret 1 

Ståle Villumstad Skistyret 1 
Sogn og Fjordane 
skikrins       

Anders Engeland Sogn og Fjordane skikrins 1 

Elisabeth Sætren Sogn og Fjordane skikrins 1 

Tonje Norheim Tangerud Sogn og Fjordane skikrins 1 

Finn Årdal Sogn og Fjordane skikrins 1 

Sør-Trøndelag skikrets       

Kristian Dahl Sør-Trøndelag skikrets 1 

Siri Darell Sør-Trøndelag skikrets 1 

Knut Erling Flataker Sør-Trøndelag skikrets 1 

Trond Heggem Sør-Trøndelag skikrets 1 

Kari Hovin Kjølle Sør-Trøndelag skikrets 1 

Torbjørn Mæhlumsveen Sør-Trøndelag skikrets 1 

Tina Lihaug Selbæk Sør-Trøndelag skikrets 1 

Ketil Aagesen Sør-Trøndelag skikrets 1 

Troms skikrets       

Hans Petter Bergseth Troms skikrets 1 

Merete Fosslund Troms skikrets 1 

Turid Krudtå Troms skikrets 1 

Kenneth Mikkelsen Troms skikrets 1 

Jan Eivind Pettersen Troms skikrets 1 
Vestfold og Telemark 
skikrets       

Hanne Bakke Arvesen Vestfold og Telemark skikrets 1 

Jan Kjetil Skaug Vestfold og Telemark skikrets 1 
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Johnny Mortensen Vestfold og Telemark skikrets 1 

Fredrik Mydske Nilsen Vestfold og Telemark skikrets 1 

Aud Torild Stensrød Vestfold og Telemark skikrets 1 

Østfold skikrets       

Håvard Lysaker Østfold skikrets 1 

Tore Sandem Østfold skikrets 1 

Anne Segtnan Østfold skikrets 1 
 
Antall stemmeberettigede: 102 

 
  
Vedtak: 

• De fremmøtte representantene ble godkjent 

3. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
 
Følgende forretningsorden var foreslått for Skitinget: 

 
a) Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er) 

 
b) Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Med 

unntak av innledningsforedraget, og for den hvis forslag står i saklisten, settes 
taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang. Representanter som 
forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 

 
 Dirigenten(e) kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 
 

c) Alle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene må leveres 
skriftlig via møtesystemet GoPlenum, og det skal fremkomme hvem som er 
forslagsstiller. Forslag må fremmes før strek er satt. 

 
 Andre forslag som ikke er ført opp på saklisten, kan behandles hvis 2/3 av 
representantene stemmer for det ved godkjenning av sakslisten. (NSFs lov § 18 (6)) 

 
d) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer og med de unntak 

loven fastsetter. 
 
Stemmegivning gjennomføres ved bruk av møtesystemet GoPlenum med mindre 
tinget anser formell stemmegivning unødvendig. 

 
e) Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 

 
f) Tingprotokollen godkjennes ved to tingrepresentanter, valgt av Tinget til å 

underskrive protokollen. 
 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken. 



  Norges Skiforbund 
Protokoll Skitinget 

12. juni 2021 
 

 
 

   
 
12 

Vedtak: 

• Saksliste og forretningsorden ble godkjent.  

4. VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ, 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE TINGPROTOKOLLEN 

 
Forslag 
 
2 dirigenter:     Sverre K. Seeberg og Rigmor Aasrud 
 
2 sekretærer:    Marita Hakestad Andresen og  

 Steinar Bjerkmann 
 
3 medlemmer til redaksjonskomite: Birgit Skarstein, Vidar Ruud, Arnfinn 

Paus.  
Sekretær: Øistein Lunde 

 
2 repr. til å underskrive tingprotokoll: Siv Jørgensen og Johnny Mortensen 
 

 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken. 

 

Vedtak: 

• Forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og representanter 
til å underskrive protokollen ble godkjent 

 

RESOLUSJONER – GJENÅPNING AV SKIIDRETTEN 

På vegne av redaksjonskomiteen la Birgit Skarstein fram følgende forslag til 

resolusjon angående gjenåpning av skiidretten: 

Skiidretten er aktivitet i klubber og lag over hele Norge – aktivitet til glede for store og små 

– og aktivitet som danner grunnlag for livslang skiglede og god folkehelse. 

Det ligger i skiidrettens natur å måle seg i lengde, fartsfølelse, kamp mot de raske tidene, 

de høyeste hoppene, de flotteste svingene og de spektakulære reiplykkjene. Skiidretten 

skaper store øyeblikk på arenaene og gjennom TV i de tusen hjem. Den frembringer 

hjertebank, spenning, høye rop, gledestårer og latter.  

Skiidretten handler om å være sammen, i trening og på konkurranse. 

Skitinget, samlet 12. juni 2021, ber Regjeringen om en snarlig gjenåpning av all idrettslig 

aktivitet i Norge. Idretten vil og kan ta smittevernregler på alvor. Skiidretten spesielt har 

siden nedstengningen av Norge 12. mars 2020, og gjennom vinteren 2021, vist at vi er vårt 
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smittevernansvar bevisst. Vi har gjennomført vår aktivitet med 1 meters avstand, i små 

kohorter, og med lokale arrangementer innenfor gjeldende antallsbegrensninger.  

Men, vi kan ikke gå på ski på snøen som falt i fjor – eller for vår del – snøen som falt i 

forfjor. Vi kan ikke gi 15 og 16 åringene tilbake hovedlandsrennene de har mistet, eller ta 

igjen de tapte konkurransene for junior og seniorutøvere som ikke fikk gå skirenn på tvers 

av regionale grenser denne vinteren. Det vi kan – er å skape nye gode øyeblikk gjennom at 

aktiviteten vår kan gjennomføres. Vi kan være en god bidragsyter på veien tilbake til en 

normalisert hverdag etter pandemien. Med Regjeringens hjelp kan vi skape en normalisert 

hverdag for mange barn og unge rundt om i det ganske land, og vi kan skape fantastisk ny 

skisesong for 2022, simpelthen ved at idrettsaktiviteten får gjenåpne.  

Skitinget ber derfor Regjeringen om: 

• At gjenåpningsplanen for norsk idrett følges, og at idrettens arbeid i gjenåpningen 

understøttes 

• At Regjeringen holder idrettsaktiviteten åpen gjennom dialog med idretten om 

tilpasninger dersom en fjerde smittebølge skulle oppstå 

• At Regjeringen bidrar med økonomiske midler slik at vi kan gjennomføre 

rekrutteringstiltak for å bringe medlemmer som har falt fra tilbake 

• At Regjeringen etterkommer resolusjonen fra Idrettstinget 2021 

 

Vedtak: 

• Skitinget stiller seg bak resolusjonen for gjenåpning av skiaktiviteten 

etter koronaen. Resolusjonen oversendes Regjeringen. 

 

5. NORGES SKIFORBUNDS BERETNINGER  

Skistyret fremmer beretningene til behandling på Skitinget med følgende forslag til vedtak: 
 

 
 
Dirigent Sverre Seeberg gikk gjennom beretningene, for 18-19 og 19-20 samlet, 20-21 sidevis. 

Eventuelle feil/skrivefeil i beretning sendes til skitinget@skiforbundet.no. Grenkomiteenes 

beretninger er behandlet og godkjent i de ulike fagmøtene. 

 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken.  

 
Vedtak: 

• Årsberetningene for 2018-19, 2019-20 og 2020-21 godkjennes. 

mailto:skitinget@skiforbundet.no
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6. NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAPER, REVISJONSBERETNINGER 
OG KONTROLLUTVALGETS RAPPORTER 

6.1 Regnskap 2018, 2019 og 2020 
 

Årsregnskapene for 2018, 2019 og 2020 var framlagt i Norges Skiforbunds beretninger for 
henholdsvis 2018-19, 2019-20 og 2020-21 (vedlegg 1-3). 
 
Skistyret fremmer årsregnskapene og de økonomiske årsberetningene for 2018, 2019 og 
2020 til behandling på Skitinget med følgende forslag til vedtak:  
 

 
 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg gikk gjennom regnskapene, med hovedvekt på 
årsregnskapet for 2020. Regnskapene for 2018 og 2019 har tidligere vært gjennomgått på 
kretsledermøter. 
 
Berg påpekte viktigheten av gode styringsrutiner, spesielt under perioden hvor 
koronasituasjonen har påvirket NSF. I 2018 og 2019 var forbundet avhengig av at grenene 
bidro gjennom positive driftsresultat, og fellesfunksjonenes drift var på dette tidspunktet 
ikke bærekraftig. Berg pekte på at det var nødvendig med en omorganisering. Skiforbundet 
skal styre mot et nullpunkt og innkomne midler på aktivitet.  
 
Koronapandemien og nedstegningen av Norge 12. mars 2020 rammet også NSF svært hardt, 
og fikk store tap på grunn av arrangementsavlysningene. Alle grener og fellesfunksjoner ble 
pålagt store kostnadskutt, herunder permitteringer, noe som var helt nødvendig for at 
forbundet skulle klare å ivareta sine økonomiske forpliktelser i perioden.  
 
Til tross for betydelige tap, endte skiforbundet med et positivt årsresultat. Det skyldtes blant 
annet god budsjettdisiplin og økonomikontroll, betydelige kostnadsreduksjoner og nye og 
gode TV-avtaler.  
 
Nøkkeltall i framlagte regnskap: 
Driftsresultat 

• 2018: 2,172 millioner kroner 
• 2019: - 13,833 millioner kroner 
• 2020: 5,787 millioner kroner 

 
Egenkapital 

• 2018: 75 millioner kroner 
• 2019: 61 millioner kroner 
• 2020: 67 millioner kroner 

 
 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken.  
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Vedtak: 

• Årsregnskapene og økonomisk årsberetning for 2018, 2019 og 2020 
godkjennes 

 
 

6.2 Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets rapport 
 
Revisjonsberetningene for 2018, 2019 og 2020 var framlagt i Norges Skiforbunds 
beretninger for perioden 2018-19, 2019-20 og 2020-21 (vedlegg 1-3).  
 
Kontrollutvalgets rapport for 2018, 2019 og 2020 var framlagt i vedlegg 4.  

 
Skistyret fremlegger revisjonsberetninger og kontrollutvalgets rapport for Skitinget med 
følgende forslag til vedtak:   
 

U 

 
 
Rapport fra risikoutvalget, ved leder EvaTine Riis-Johannessen: 
Visepresident EvaTine Riis-Johannessen orienterte om risikoutvalgets arbeid i tingperioden. 
Utvalget ble satt ned i skistyremøtet 3. september 2019 og hadde som formål å foreta 
løpende risikovurderinger av virksomheten og på grunnlag av dette foreslå relevante tiltak 
for skistyret. Risikoutvalget har videre vært sentrale gjennom pandemien, og fungert som en 
støtte og et bindeledd mellom administrasjonen og styret gjennom krisen. 
 
Det er avholdt 72 møter i Risikoutvalget fra mars 2020 og fram til mai 2021 pluss utallige 
samtaler via telefon. 
 
 
Kontrollutvalgets rapport ved leder kontrollutvalget Arvid Wisløff: 
Leder Arvid Wisløff gikk gjennom kontrollutvalgets rapport etter tre spesielle år økonomisk. 

Også for kontrollutvalget har perioden vært arbeidskrevende, og det er avholdt 20 møter fra 

juni 2018 og fram til mai 2021.  

Utvalget har i perioden hatt særlig fokus på kapasitet og kompetanse for å sikre en helhetlig 

økonomiprosess og -styring gjennom forbedrede rutiner og oppfølging spesielt mot grenene. 

Det har vært positiv utvikling innenfor disse områdene i tingperioden. Av aktivitet nevnes 

også organisasjonsutvalget og risikoprosjektet, samt oppfølging av Skiting sine vedtak 

knyttet til satsinger som kunne kreve bruk av egenkapital. Videre har det vært fokus på 

prosessen rundt etiske retningslinjer, datasikkerhet og iverksettelse av sikkerhetstiltak i 

organisasjonen, samt oppfølging ifm. Covid-19-situasjonen. 

Regnskapsrapportene er videreutviklet med konsekvenser av mulige scenarier, noe som gir 

bedre grunnlag for analyse, diskusjon og beslutningsgrunnlag. Arbeidet med risikoanalyser 

gir et godt grunnlag for gjøre gode beslutninger og prioriteringer innenfor hver gren. 
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Kontrollutvalget er av den oppfatning at de vedtatte årsregnskapene for 2018, 2019 og 2020 

gir en god beskrivelse av NSF sin økonomiske stilling for det enkelte år.  

Det er videre gjort nødvendige endringer i budsjettprosessen. Det er nødvendig fokus på 

inntektssiden og vurdering av sikre og usikre inntekter.  

Wisløff redegjorde i tillegg spesifikt for håndteringen av koronasituasjonens følger. Det har 

vært tett og god dialog knyttet til situasjonen i og rundt håndtering av Covid-19-pandemien, 

inkludert informasjon og gjennomføring av nødvendige tiltak. Kontrollutvalget er svært 

tilfreds med måten NSF, både administrasjon og styre, har håndtert koronasituasjonen på.  

 

Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken.  

 
 
Vedtak: 

• Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets rapporter tas til orientering. 
 

7. REVISOR OG REVISORS HONORAR  
 
Skistyret fremmer for Skitinget forslag om engasjement av revisor, og ber om fullmakt til å 
fastsette revisors honorar. Skistyret fremmer saken med følgende forslag til vedtak:  
 

 
 

Skitinget i 2018 besluttet at revisjonstjenestene skulle settes ut på anbud i forkant av 
Skitinget i 2020. 
 
En åpen anbudsprosess ble gjennomført vinteren 2021.  Anbudsprosessen har fulgt 
retningslinjene for innkjøp satt av Skistyret, hvor det klargjøres at driftsavtaler og 
forretningssamarbeid skal ses atskilt fra sponsorsamarbeid. Dette nevnes spesielt da flere 
grener har sponsorat knyttet til firmaer som leverer revisjonstjenester.  
 
Følgende hovedkriterier var lagt til grunn for vurderingene av tilbudene i anbudsprosessen: 

• Bransjeerfaring 

• Pris 

• Revisjonsteam, dets sammensetning, kompetanse og erfaring 
 
Etter tidsfristen for åpent anbud utløp, har det vært gjennomført nærmere dialog med to 
tilbydere  
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Etter en vurdering basert på hovedkriteriene vurderes Deloitte som den sterkeste kandidaten 
på samtlige tre utvalgskriterier. Skistyret innstiller derfor på at Deloitte engasjeres som 
forbundets revisor. 
 
 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken. 

 
Vedtak:  

• Skitinget engasjerer Deloitte som Norges Skiforbunds revisor for 

perioden 2021-2022 

• Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar 

8. FORSLAG FRA SKISTYRET 

8.1 Organisasjonsutvalgets rapport, orientering 
 
Styremedlem Tove Moe Dyrhaug gikk gjennom organisasjonsutvalgets rapport. Utvalget ble 

nedsatt på Skitinget i 2018 og utvalgets rapport ble publisert våren 2020. 

Utvalgets mandat var å håndtere en grundig prosess, med vurdering av styrker, svakheter og 
risiko ved dagens styringsmodell i Norges Skiforbund, med mål om å bidra til å utvikle 
forbundet til en effektiv og bærekraftig organisasjon, basert på forbundets verdier og 
tilrettelagt for å nå målene som besluttes gjennom skipolitisk dokument. 
 
Skistyret legger fram for Skitinget en orientering om oppfølgingen av organisasjonsutvalgets 
rapport med følgende innstilling til vedtak: 

 

 
 
 
Tove Moe Dyrhaug orienterte om utvalgets anbefalinger. På fire av disse områdene har 
Skistyret allerede iverksatt tiltak: 

• Kretsene skal styrkes som bindeleddet mellom klubb og forbund for å sikre økt 
rekruttering 

• Grenkomiteen har ansvaret og myndighet i den enkelte gren, innenfor rammer som 
er trukket opp av lovbestemmelser og vedtak 

• Generalsekretær er daglig leder for hele Skiforbundets administrasjon, og står 
ansvarlig ovenfor Skistyret i kraft av å være den høyest rangerte tilsatte 

• Finansieringsprinsippene skal forenkles for å stimulere til tillit og vekst, for å bidra til 
økt aktivitet i både topp og bredde 

 
Utvalgets siste anbefaling gjelder Skistyrets størrelse og sammensetning. Dette er et forslag 
som krever lovendring og derfor må behandles i et skiting. Skistyret var av den oppfatning at 
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dette er en sak som krever en god og grundig debatt, og at behandlingen derfor burde 
utsettes til et Skiting med fysisk deltagelse.  
 
Kommentarer og generell debatt: 
Ingen ønsket ordet til saken 
 
 
Vedtak: 
 

• Skitinget tar redegjørelsen om organisasjonsutvalgets rapport til 

orientering 

• Sluttbehandling av Organisasjonsutvalgets anbefalinger gjøres på 

Skitinget i 2022 

 
8.2 Bredde- og rekrutteringsarbeid 
 
Det forelå to innkomne forslag fra skikretsene som omhandlet bredde- og 
rekrutteringsarbeidet i forbundet. Skipresident Erik Røste innledet med å orientere om at 
styret gjennom dette saksframlegget hadde forsøkt å forene intensjonen i begge forslag, 
samtidig som styret ønsket å presentere for tinget hvilke planer styret hadde for arbeidet 
med dette området i kommende tingperiode. 
 
Som grunnlag for saken hadde styret iverksatt en medlems- og utøverundersøkelse. 
Resultatene fra undersøkelsen ble som en innledning til saken presentert av Deloitte, som 
hadde gjennomført undersøkelsen på vegne av NSF. Deretter var det lagt opp til en 
paneldebatt om temaet. 

 
Orientering om funn fra medlems- og utøverundersøkelsen v/Cecilia Flatum & 
Vilde Karine Bergseth, Deloitte  
Bakgrunnen for undersøkelsen var at Norges Skiforbund, i perioden 2015 til 2019, har hatt 
en reduksjon i antall aktive medlemmer på 17 prosent. Samtidig har antallet medlemskap i 
norsk idrett gjennomsnittlig for alle de 55 særforbundene, i samme periode, økt med 2,25 
prosent. Deloitte la frem for tinget rapporten som er bestilt av Skistyret med kartlegging av 
årsakene til medlemsnedgangen hos Skiforbundet.  
 
Kartleggingen har bestått av kvantitativ analyse, dybdeintervjuer med representanter fra 
Skiforbundets komiteer, kretser og klubber, og spørreundersøkelse som ble sendt ut til hele 
Ski-Norge. Spørreundersøkelsen bidro til enormt engasjement og det er mottatt nærmere 
1.300 svar fra nåværende utøvere, tidligere utøvere, trenere, klubber, kretser og andre i Ski-
Norge.  
 
Hovedfunnene i undersøkelsen var: 

• Langrenn står for over 90 % av medlemsnedgangen i Skiforbundet.  

• Små klubber i store kommuner har størst medlemsnedgang i langrenn 

• Hopp har den største relative medlemsnedgangen i Skiforbundet 
 
Fem temaer trekkes frem som årsaker til medlemsnedgangen hos Skiforbundet: 

• Konkurranse fra andre aktiviteter 

• Brå overgang fra lek til alvor 

• Sårbare sosiale fellesskap 
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• Lokalmiljø og klima 

• Mangel på rekruttering 
 
Mulighetsrom for tiltak: 

• Redusere barrierer og gjøre organisert skiidrett mer attraktivt  

• Alternative trenings- og konkurransetilbud, også etter 12 år  

• Større nettverk på tvers av klubber, kretser og grener  

• Anlegg tilpasset lokale behov og klima  

• Målrettet rekruttering der målgruppene befinner seg, samarbeid med skoler og økt 
bruk av sosiale medier 

 
 
Dirigent Rigmor Aasrud takket Deloitte for undersøkelsen, og en rapport med mange 
interessante data.  
Dirigentene åpnet videre for spørsmål og kommentarer fra delegatene. 
 
Paneldebatt, rekruttering og skiidretten 
Det ble gjennomført en paneldebatt om rekruttering til skiidretten. I panelet var Ingvild 
Bretten Berg (generalsekretær), Christoffer Schach (freeski), Per Elias Kalfoss (langrenn), 
Joachim Pande (Runar IL), Eldar Rønning (langrennsverdensmester), Erik Langerud 
(Håndballforbundet), Åse Strandbu (Norges Idrettshøgskole og forskningssenteret) og Finn 
Årdal (Sogn og Fjordane Skikrins) ivrige debattanter. Debatten ble ledet av Espen Graff. 
 
En saklig, god og ide- og kunnskapsrik debatt ble avsluttet med at alle ønsket et felles løft for 
å styrke rekrutteringen til skiidretten. 

 

Etter en grundig innledning til temaet, presenterte skipresident Erik Røste skistyrets 
orientering og innstilling i sak 8.2: 
 

 
 
Skipresidenten orienterte om at Skistyret i kommende tingperiode ønsket å prioritere 
følgende tiltak knyttet til bredde- og rekrutteringsarbeidet: 

• Skiklubbutviklere engasjeres i treårig prosjekt i samarbeid med kretsene 

• Styrke organisering av anleggsområdet gjennom fagteam 

• Fagteam bredde- og rekruttering 

• Fagteam klubbutvikling 

• Midler overført til gren og krets 
 
Det ble understreket at arbeidet med bredde og rekruttering ikke kan isoleres til en 
begrenset del av organisasjon. Bredde- og rekrutteringsarbeidet skal gjennomgående ha stort 
fokus i hele organisasjonen, og er en oppgave som må prioriteres av oss alle, poengterte 
Røste. 
 
Bredde- og rekruttering er sentrale elementer i forbundets nye strategidokument «Skiglede 
for alle». Dokumentet har Skiforbundets utviklingsmodell SUM som det bærende elementet. 
Skistyret poengterer at de skisserte tiltakene også følges av ressurser til gjennomføring, og 
henviser i denne sammenheng til avsetninger gjort i langtidsbudsjettet (sak 10).  
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Organisasjonsutvalget har tidligere pekt på at kretsene burde styrkes som bindeledd mellom 
krets og forbund for å styrke rekrutteringen til skiidretten. Det ble våren 2020 nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra krets, gren, styret og fellesfunksjonene. 
Arbeidsgruppens oppdrag var å operasjonalisere organisasjonsutvalget anbefaling. 
Rapporten ble levert til Skistyret høsten 2020. Blant anbefalingene var at det skulle ansettes 
skiklubbutviklere rundt om i Ski-Norge, og at rekrutteringsarbeidet på flere områder skulle 
organiseres gjennom fagteam med spesifikk og spisset kompetanse. 
 
Styret planlegger derfor, i samarbeid med skikretsene, at NSF skal ansette fem 
skiklubbutviklere i treårige prosjektstillinger. Disse skal være ansatt i Skiforbundet sentralt, 
men skal arbeide lokalt mot skiklubber gjennom kretskontorene. Det ønskes også styrket 
organisering av anleggsområdet gjennom fagteam for å styrke rådgivning knyttet til 
finansiering, søknader, offentlige midler, samt styrket anleggsfaglig kompetanse knyttet til 
utforming og utbygging av skileik- og basisanlegg og å skape forutsigbare snøforhold.  
 
Tiltakene som er nevnt vil bli prioritert gjennom budsjettet for 2021 og i langtidsbudsjettet 
for neste periode: 
 

• Skiklubbutviklere engasjeres i et 3-årig prosjekt fra og med høsten 2021. Det 
etableres klare mål for hva organisasjonen ønsker å oppnå med dette arbeidet 

• Midler til fagteam er prioritert i langtidsbudsjettet fra og med 2022 
• Avsatte midler til Skistyrets disposisjon for strategiske vurderinger, samt risikobuffer 

som vil kunne prioriteres til nye tiltak på bredde- og rekrutteringsområdet dersom 
risiko ikke inntreffer gjennom budsjettåret 

 
For at Skistyret tett skal følge utviklingen i arbeidet og prosjektets måloppnåelse, vi det bli 
innført kvartalsvis rapporter fra generalsekretæren for «prosjekt bredde og rekruttering» på 
tilsvarende måte som grenkomiteene rapporterer sin aktivitet til Skistyret. På denne måten 
vil Skistyret følge utviklingen og resultater av arbeidet de utvidede ressursene skal utføre, og 
kan ved behov justere kursen underveis.  
 
 
Kommentar og generell debatt: 

Kjetil Dahlen – Oppland Skikrets 

Oppland har gått opp løypa for skiklubbutviklerprosjektet, gjennom at kretsen opprettet 

skiutviklerstilling i 2016  i 50 prosent stilling. Rollen har fungert veldig godt, spesielt de siste 

årene.  

Siri Darell – Sør-Trøndelag Skikrets: 

Dette er et viktig arbeid for å styrke rekrutteringen og øke medlemsmassen fremover. 

Inspirerende hva Oppland har fått til, og Sør-Trøndelag skikrets har nå selv ansatt en 

skiklubbutvikler i 100 prosent stilling.  

Alf Tore Haug – Skistyret (leder hoppkomiteen): 

Viktig at dette er på dagsorden, men er noe skeptisk til skiklubbutviklerprosjektet. Dette kom 

også til uttrykk på fagmøtet i hopp, var opptatt av at det er viktig at grenenes egenart blir 

ivaretatt.  
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Pål Angell Bergh – Agder og Rogaland Skikrets: 

Flere av forslagene er allerede tatt til følge, blant annet etablering av fagteam etter modell fra 

Idrettsforbundet og arbeidet med skiklubbutviklere Paneldebatten her tidligere var veldig 

inspirerende.  

Finn Årdal – Sogn og Fjordane Skikrins: 

Skistyret har gjort et godt arbeid, som støttes fullt ut. For øvrig en kommentar til Alf Tore 

Haug: Økt satsing på skileik-anlegg vil bidra til også å hjelpe rekrutteringen i hopp. 

Kjetil Dahlen – Oppland Skikrets: 

Forslaget fra Oppland, sak 12.6, trekkes da forslaget er godt ivaretatt gjennom Skistyrets 

forslag.  

Dag Helland-Hansen – Akershus Skikrets: 

Akershus har hatt god rekruttering de siste ti årene. I Oslo og Akershus har man spredd 

kapasiteten i klubbene. Per nå er man gode på senior og junior-nivå, men det må gjøres en 

jobb rundt rekruttering nedover i aldersgruppene. Vi har hatt skirenn med de nordiske 

grenene samlet, hvor langrennsski også kan brukes som hoppski. Skiutviklerne må arbeide 

med å trekke grenene sammen. 

Johan Børsheim – Hordaland Skikrets: 

Bekymret for tidlig spesialisering når man rekrutterer til hver enkelt gren i en for tidlig fase. 

Dette er utfordrende med seks grener i forbundet. Vi ser at jo tidligere det er spesialisering, 

tidligere kommer frafallet. Barn med foreldre i skiidretten klarer seg bedre enn det barn uten 

foreldre i skiidretten gjør.  

Skiforbundet har kommet opp med en god plan, og Hordaland trekker derfor sitt forslag i 

12.5, og støtter dermed Skistyret sitt forslag. 

Arnfinn Paus – Nordland Skikrets: 

Vi er for prioritering av rekrutteringsarbeidet og for intensjonene med forslaget, men er 

samtidig bekymret for et stort geografisk spenn for skiklubbutviklerne, spesielt her i nord. 

Erik Røste - Skipresident: 

Skipresidenten rundet av debatten med å understreke at skiklubbutviklerne skal jobbe 

regionalt og lokalt, men være ansatt sentralt. Røste understreket at aktiviteten skapes og 

gjennomføres i klubbene, og at utviklerne skal bistå med dette. Presidenten takket for mange 

gode innspill til saken. 

 

Vedtak: 

• Skitinget tar redegjørelsen om bredde- og rekrutteringsarbeidet til 

orientering, og slutter seg til planens intensjon og retning 
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9. SKIGLEDE FOR ALLE – STRATEGIDOKUMENT  
 

Visepresident EvaTine Riis-Johannesen og styremedlem Andrea Bell Pedersen gikk gjennom 
forslag til strategidokument for perioden 2021-24. 
 
Nåværende Skipolitisk dokument for perioden 2016-2020 ble vedtatt på Skitinget 2016. 
Skistyret legger fram for Skitinget forslag til nytt strategidokument for perioden 2021-24, 
«Skiglede for alle», med følgende innstilling til vedtak: 
 

 
 
 
Riis-Johannessen og Bell Pedersen redegjorde innledningsvis for historikken knyttet til 
Skiforbundets utviklingsmodell (SUM). Modellen ble første gang vedtatt for fem år siden. 
Modellen legger til grunn et langsiktig utviklingsperspektiv uavhengig av nivå og ambisjoner. 
Sammen med prinsippet om utøveren i sentrum har dette gitt tydelige føringer for arbeidet i 
organisasjonen. Dette arbeidet videreføres i perioden 2021-2024. 
 
Deretter ble prosessen knyttet til nytt strategidokument gjennomgått. Arbeidet startet høsten 
2019 med gjennomføring av en klubbundersøkelse blant NSFs klubber. Gjennom 
undersøkelsen har skiklubbene gitt nyttige og tydelige tilbakemeldinger på hvilke behov de 
har i sin hverdag, og hva som bør prioriteres de neste tre årene. Prosessen ble videre 
organisert gjennom arbeidsgrupper i administrasjonen bestående av ressurspersoner i gren, 
krets og fellesfunksjonene som arbeidet fram et utkast til strategidokument. Etter 
behandling i Skistyret ble utkastet sendt på en bred og åpen innspillsrunde i organisasjonen 
hvor det totalt ble mottatt 40 innspill.  Blant annet basert på disse innspillene utarbeidet 
arbeidsgruppen endelig forslag til behandling i Skistyret i april 2021.  
 

Strategiens grunnmur er tredelt: 

• Rekruttering og tilgjengelighet (god aktivitet for barn og unge) 

• Frivillighet og dugnadsinnsats (selve bærebjelken) 

• Bærekraft og samfunnsansvar (verne om vinteren for framtidige skigenerasjoner) 
 
Utøveren skal stå i sentrum – hver dag, hele året. En nasjon bestående av skiløpere. 
 
Videre ble det presentert sju hovedmål for skiidretten: 

• Den skal gjennom aktiv rekruttering og helhetlig ivaretakelse av medlemmene 
stimulere til økt deltakelse i skiidretten. 

• Den skal tilby aktivitetstilbud som er inkluderende, nyskapende og tilrettelagt for 
alle. 

• Den skal skape en meningsfull frivillighet som er enkel å delta i. 

• Den skal bli mer tilgjengelig ved å redusere barrierer for deltakelse. 

• Den skal gjennom langsiktig utvikling tilrettelegge for at utøverne når 
verdenstoppen, slik at Norge beholder posisjonen som verdens ledende skinasjon. 

• Den skal gå foran i klima- og miljøarbeidet. 

• Den skal sørge for en positiv utvikling av sporten, både nasjonalt og internasjonalt. 
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Innsatsområder er utvikling innen aktivitet, anlegg og arrangement. Dokumentet er videre 
inndelt med egne delmål for skiklubben, skikretsen og skiforbundet. 
 
Kommentar og generell debatt: 

Kjetil Dahlen – Oppland Skikrets 
Oppland har en kommentar til en sak som går på linjen i organisasjonen, basert på at 
skikretsen skal styrkes som bindeledd mellom forbund og klubb. 
 
Oppland Skikrets ønsker å foreslå en endring av ordlyd i delmål 2.1:  
«Skiforbundet skal  
Bistå kretser med å etablere gode anleggsprosesser, sikre tilgang til litteratur og 
grenfaglig rådgivning, samt bidra til oppbygging av anleggskompetanse i kretsleddet» 
 
Kari Hovin Kjølle – Sør-Trøndelag Skikrets: 
Vi er veldig glade for at det nye strategidokumentet følger utviklingstrappen. Vi har et forslag 
om å koble langrenn nærmere opp mot til alment friluftsliv som et tiltak for å beholde 
ungdom i skiklubbene. Forslagsfristen er gått ut, men vi ber langrenn merke seg innspillet.  
 
Steinar Berthelsen – Buskerud Skikrets: 
Buskerud mener at NSF er på rett vei med det foreslåtte strategidokumentet. Det er viktig at 
bredde og topp henger sammen, og vi tåler noen færre medaljer i toppen om vi klarer å 
rekruttere flere til livslang aktivitet.  
 
Redaksjonskomiteens forslag basert på innsendt innspill fra Oppland Skikrets: 
Birgit Skarstein framla redaksjonskomiteens forslag til endret ordlyd i pkt. 2.1 basert på 
Oppland Skikrets sitt endringsforslag: 
 
«Skiforbundet skal  
Bistå kretser og klubber med å etablere gode anleggsprosesser, sikre tilgang til 
litteratur og grenfaglig rådgivning, samt bidra til oppbygging av anleggskompetanse i 
kretsleddet.» 
 
Med redaksjonskomiteens forslag til endring i pkt 2.1, fattet Skitinget følgende vedtak: 
 

Vedtak: 

• Skiglede for alle, strategidokument for Norges Skiforbund for perioden 

2021-2024, vedtas 

10. BUDSJETT 2021-2026 
 
Forslag til langtidsbudsjett for perioden 2021-2026 var av Skistyret fremmet for Skitinget 
med følgende forslag til vedtak: 
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Generalsekretær Ingvild Bretten Berg gikk gjennom forslaget til budsjett. 
 
Gjennomgangen tok utgangspunkt i den økonomiske situasjonen for NSF i april 2020, etter 
koronanedstegning og tap på 17 millioner kroner som følge av verdenscupavlysninger. 
Deretter ble revidert budsjett for 2021 lagt fram. 
 
Videre orienterte Berg om at langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i et inntektsnivå med 
økende TV-inntekter, stabile markedsinntekter samt offentlige og øvrige tilskudd på samme 
nivå som i dag, og et kostnadsnivå som gir et mulighetsrom for investeringer, kontinuerlig 
optimalisering av organisasjonen. Det ble påpekt at verdiskapningen i NSF skal gå tilbake til 
idretten, og at forbundet ikke skal jakte store overskudd. 
 
Videre var generalsekretæren tydelig på hvilke satsingsområder som var prioritert i 
langtidsbudsjettet: 

• Utviklingsprosjekter for å øke medlemstallene, herunder prosjekt skiklubbutviklere 
• Investering i utvikling og kommersialisering av arrangementsporteføljen.  
• Avsette midler for skistyrets disposisjon til ulike prosjekter, tiltak og løpende 

prioriteringer 
• Risiko, det settes av en årlig risikobuffer på 5 millioner kroner. 

 
Den forventede økonomiske utviklingen tilsier en egenkapital på ca 60 millioner kroner. 
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Honorarer i skistyret skal også behandles gjennom langtidsbudsjettet. Foreslått modell 
bygger på vedtak fra 2014, videreført i 2018.  
 
 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken.  

 

Vedtak: 

• Langtidsbudsjettet for 2021-2026 godkjennes 

• Egenkapital-krav settes til mellom kr 50 mill. – kr 60 mill.  

 

• Skitinget fastsetter følgende kompensasjon for tillitsverv i Skistyret: 
 
President: 
Honorar basert på 100% stilling baseres på følgende prinsipper: 
- Årlig honorar tilsvarende 14G – årlig justering 
- Firmabilordning i henhold til gjeldende regelverk 
- Årlig bostøtte: kr 100.000,- 
 Bostøtten forutsetter at han/hun har folkeregistrert adresse i en 
kommune som vanskeliggjør daglig pendling mellom folkeregistrert 
bosted og en regelmessig tilstedeværelse i Oslo, og som naturlig må 
løses gjennom et leie- og/eller eieforhold av sekundær boenhet for en 
slik regelmessig tilstedeværelse i Oslo for utøvelse av presidentvervet. 
- Pensjonsutgifter: 
Skipresidenten skal ikke tape pensjonsopptjening i henhold til 
opprinnelig ordinært arbeid på presidentvervet i NSF med 
utgangspunkt i det tidspunkt han/hun ble valgt til Skipresident. Det 
som legges til grunn er eventuell kompensasjon mellom kollektiv 
pensjonsavtale med hovedarbeidsgiver og Norges Skiforbunds 
pensjonsavtale på valgtidspunktet for presidentvervet. 
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF 
for øvrig 
- Telefon, bredbånd og aviser etter NSFs standard 
- Etterlønn settes til 3 måneder ved frivillig fratreden og 6 måneder ved 
ufrivillig fratreden 
 
Visepresident: 
Honorar baseres på følgende prinsipper: 
- Årlig honorar tilsvarende 15% av 14G – årlig justering 
- Visepresident i Norges Skiforbund skal kunne dekke sitt verv 
uavhengig av bosted 
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF 
for øvrig 
 
Styremedlem: 
- Årlig styrehonorar kr 30.000,- 
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF 
for øvrig 
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11. FASTSETTELSE AV AVGIFTER 
 
Skistyret fremmer forslag til Skitinget om at gjeldende avgifter beholdes uendret. Skistyrets 
forslag til vedtak er:  
 

 
 

 
Det forelå ingen innkomne forslag til endringer i avgifter.  
Skistyret var av den oppfatning at det ikke er gode argumenter for å øke avgiftene nå. 
Historisk sett har det normalt gått 8-10 år mellom hver gang deltageravgiften økes, og 
gjeldende satser ble vedtatt gjennom en økning på forrige Skiting. 
Koronasituasjonen som nasjonen fortsatt står midt oppe i, med økonomisk usikkerhet for 
mange og langvarig nedstengning og begrensninger i aktivitet mange steder, gjør også at en 
avgiftsøkning nå vil anses som et uheldig signal til ski-Norge. 
 
Kommentarer og generell debatt 
Ingen ønsket ordet til saken. 
 
 
Vedtak: 

• Deltakeravgiften til skikretsene fastsettes til:  
* Ordinære renn kr 25  
* Turrenn, trim og familieklasser kr 25 
* Turrenn, tur og bedriftsklasser kr 35  

 

12. INNKOMNE FORSLAG  

12.1 Fra Akershus Skikrets, gebyr ved flytting av renn 
 
Akershus Skikrets har fremmet følgende forslag for Skitinget: 
 

Gebyr ved flytting av renn (§ 214 i fellesreglementet)  
Arrangører, som på grunn av snøsituasjonen, velger å flytte sitt arrangement gis rett 
til å kreve inn et flyttegebyr på kr. 30.- pr. deltaker.  

 
Begrunnelse for forslaget  
I sesonger der mange renn blir avlyst på grunn av snøsituasjonen er det ønskelig at 
arrangementene blir gjennomført på andre steder enn planlagt. Et flyttegebyr vil dekke inn 
de ekstrakostnadene og ulempene arrangøren vil få ved en flytting.  
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Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger 

Forslaget er et reglementsforslag som ikke krever tingbehandling. 

 

Skistyrets behandling 
Skistyret hadde behandlet saken, og fremmet følgende forslag for Skitinget: 
 

 
 
Skistyrets innstilling ble fra styret begrunnet med at forslaget i realiteten et rent 
reglementsforslag, som skal behandles og vedtas av styret. Skistyret ser ingen grunn til at det 
skal legges opp til behandling av regelsaker på et skiting, da forslag til reglementsendringer 
årlig kan framsendes til og behandles av Skistyret og grenkomiteene. Skistyret foreslår derfor 
at saken oversendes styret for ordinær behandling. 
 
Kommentarer og generell debatt 
 
Vidar Ruud – Akershus Skikrets: 
Kretsleder Vidar Ruud i Akershus skikrets framla forslaget fra forslagsstillers side. Stadig 
større utfordringer knyttet til vær, snø og varmere klima gjør at kostnadene ved å 
gjennomføre skiarrangement stadig blir større, spesielt gjelder dette situasjoner hvor renn 
må flyttes. Kretsen ønsker derfor at det skal være anledning til å kreve inn et flyttegebyr. 
 
 
Vedtak: 

• Forslaget fra Akershus skikrets til endringer i Fellesreglementet 
oversendes Skistyret 

 

12.2 Fra Akershus Skikrets, offentliggjøring av resultater 
 
Akershus Skikrets har fremmet følgende forslag for Skitinget: 
 

Offentliggjøring av resultater i klassen 11-14 år.  
For klassene 11-14 år skal resultatlistene kun være rangert for de 50% beste. Tider 
og/eller poeng oppgis for alle.  
 

Begrunnelse for forslaget  
En ny rapport fra NOVA basert på Ungdata-undersøkelsen 2018 viser at det ikke er et 
bestemt tidspunkt i ungdomsårene der frafallet fra organisert idrett er spesielt stort, 
frafallet er jevnt økende utover i ungdomstiden fram til 16–17 års alderen. Men en del 
slutter i overgangen fra barne- til ungdomsidretten, og 17 prosent slutter før de 
begynner på ungdomsskolen. Det er rapportert at flere unge opplever det som 
stigmatiserende å havne nederst på resultatlisten og at dette i flere tilfeller fører til en 
dårlig opplevelse med skirenn og etter hvert frafall. I løpet av korona-vinteren 2021 
er det rapportert om flere unge som har fortsatt med skitrening pga. det reduserte 
opplevde presset på å gå skirenn. Det å ta vekk noe av søkelyset på resultat vil være et 
tiltak for å redusere frafallet 
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Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger 
Forslaget er et reglementsforslag som ikke krever tingbehandling. 

 

Skistyrets behandling 
Skistyret har behandlet saken, og fremmer følgende forslag til Skitinget: 
 

 
 
Skistyrets innstilling ble fra styret begrunnet med at forslaget i realiteten et rent 
reglementsforslag, som skal behandles og vedtas av styret. Skistyret ser ingen grunn til at det 
skal legges opp til behandling av regelsaker på et skiting, da forslag til reglementsendringer 
årlig kan framsendes til og behandles av Skistyret og grenkomiteene. Skistyret foreslår derfor 
at saken oversendes styret for ordinær behandling. 

  
Kommentarer og generell debatt 
 
Dag Helleland Hansen – Akershus Skikrets 
Dag Helland Hansen fra styret i Akershus skikrets framla kretsens begrunnelse, med støttet 

samtidig at forslaget sendes til Skistyret for ordinær behandling slik styret har foreslått 

 
Vedtak: 
 

• Forslaget fra Akershus skikrets til endringer i Fellesreglementet 
oversendes Skistyret 

 

12.3 Forslag fra Nordland Skikrets, tingperiode 
 
Nordland Skikrets hadde trukket sitt forslag om endring i kommende tingperiode. 
 

12.4 Forslag fra Nordland Skikrets, like muligheter 

Norland Skikrets har fremmet forslag for Skitinget i 4 punkter: 
 

1. Norges Skiforbund forplikter seg til yte like økonomiske vilkår for mannlige og 
kvinnelige landslagsløpere i samme gren. Sponsoravtalene for landslagene må 
gjelde begge kjønn slik at forbundet forhandler fram avtaler for alpint kvinner og 
menn, langrenn kvinner og menn, hopp kvinner og menn, kombinert kvinner og 
menn osv.  

2. Norges Skiforbund skal arbeide for grenvis lik premiebonus for kvinner og menn i 
Verdenscup og andre FIS-renn og i nasjonale renn.   

3. Norges Skiforbund skal arbeide for at det blir felles arrangørsteder for kvinner og 
menn i verdenscup etter modell fra langrenn.   

4. Dersom en landslagsutøver har en samlet inntekt på under 400.000,- skal NSF yte 
et tilskudd på inntil kr.200.000,-. 
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Begrunnelse for forslaget 
Det er stor forskjell på grenenes økonomi i dag. I tillegg kommer forskjellsbehandling basert 
på kjønn. Det første skylles den generelle markedssituasjonen, det andre er skisportens 
interne forskjellsbehandling som vi mener det er lett å endre hvis man vil. Vi mener Norges 
Skiforbund ikke kan være bekjent av at slik strukturell forskjellsbehandling av mannlige og 
kvinnelige landslagsutøvere fortsetter. Hva sponsormarkedet angår, så tror vi ikke det er 
mange næringslivsaktører som vil betakke seg. Vi tror derimot felles avtaler vil selge godt. 
Man har med andre ord lite å frykte. Landslagsløperne er yrkesutøvere. Norges Skiforbund 
er ikke å betrakte som arbeidsgiver i vanlig forstand, men et ansvar som oppdragsgiver har 
Norges Skiforbund like fullt. At mange løpere ofrer utdanning og dermed karrierer seinere i 
livet for å representere Norges Skiforbund og landet noen hektiske år, bør ytterligere 
understreke at økonomisk forskjellsbehandling basert på kjønn må avvikles én gang for alle. 
Dersom pkt. 2 og 3 i forslaget allerede er på dagsorden, vil ingenting glede oss mer enn det. 
Men hvis man per dato ikke har fått gjennomslag for saken, mener vi et tingvedtak vil være 
et bidrag på veien fram. 
 

Lov og påtaleutvalgets bemerkninger 
Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. 
 

Skistyrets behandling 
Skistyret har behandlet forslagene fra Nordland skikrets, og fremmet følgende forslag til 
Skitinget:   
 

 
 
Styret støtter intensjonen i flere av forslagene fra Nordland Skikrets. Arbeid for like 
muligheter skal være en bærebjelke i Norges Skiforbunds arbeid både nasjonalt og 
internasjonalt. Samtidig understreket styret at flere av forslagene av en slik karakter at de 
ikke er gjennomførbare slik de er foreslått fra Nordland Skikrets. For eksempel gjelder dette 
forslaget om lønn til landslagsutøvere som ville fått dramatiske konsekvenser for forbundets 
økonomi og øvrige arbeid. Skistyrets alternative forslag til vedtak er fremmet for å hensynta 
dette. 
 
Kommentarer og generell debatt: 
 
Arnfinn Baus – Nordland Skikrets:  
Nordland Skikrets ønsket gjennom forslaget å løfte temaet høyere på dagsorden. 
Forslagsstiller trekker sitt forslag til vedtak, og stiller seg bak Skistyrets forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
 

• Norges Skiforbund skal jobbe for like muligheter for begge kjønn og alle 
grener både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder rammer for 
deltakelse, sportslig innhold og økonomiske rammevilkår. Den enkelte 
grens egenart skal danne grunnlag for arbeidet. 
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12.5 Forslag fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Skikretser, 

Styrking av bredde- og rekrutteringsarbeidet 

Forslagsstiller trakk forslaget til fordel for Skistyrets forslag i sak 8.2. 

 

12.6 Forslag fra Oppland Skikrets angående bredde- og rekrutteringsarbeidet 

Forslagsstiller trakk forslaget til fordel for Skistyrets forslag i sak 8.2. 

13.  FORSLAG TIL LOVENDRINGER 

Det forelå ingen forslag til lovendringer. 
 

14.   VALG 

 
Valg av nytt Skistyre, kontrollutvalg, Lov- og påtaleutvalg og Etisk komite 
 
Leder av valgkomiteen, Sverre Seeberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid.  
Valgkomiteen har bestått av Sverre Seeberg som leder, Hege Mortensen som nestleder, Finn 
Årdal, medlem, samt lederne av grenenes valgkomiteer. 
 
Hege Mortensen fratrådte komiteen da hun selv ble foreslått som kandidat til Etisk komite. 
 
Seeberg redegjorde for komiteens innstilling med begrunnelse og presentasjon av nye 
kandidater. 
 
 
Valg ble gjennomført som følger: 
 

A. Skistyret 
 

Valgkomiteen hadde som visepresident foreslått Kristin Vestgren Sæterøy. Fra 
Gudbrand Bakke i Oslo Skikrets ble EvaTine Riis-Johannessen (gjenvalg) foreslått. 
 
For valg på visepresident ble det gjennomført skriftlig valg gjennom GoPlenum og ga 
følgende stemmetall: 
- EvaTine Riis-Johannessen 55 stemmer 
- Kristin Vestgren Sæterøy 44 stemmer 
 
Riis-Johannesen ble med dette gjenvalgt som visepresident.  
 
Skistyret ble dermed valgt som følger, hvor president og øvrige medlemmer ble 
enstemmig valgt: 
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Marita Hakestad Andresen var valgt som ansatte representant av og blant de ansatte i 
forkant av Skitinget. 

 
 

B. Kontrollutvalget 
 
Valgkomiteen foreslo Tonje Tangerud Nordheim som leder av kontrollutvalget.  
Fra Siri Darell i Sør-Trøndelag skikrets ble det foreslått gjenvalg på Arvid Wisløff. 
 
Som leder av kontrollutvalget ble det gjennomført skriftlig valg gjennom GoPlenum 
med følgende resultat: 
- Arvid Wisløff, 71 stemmer 
- Tonje Tangerud Nordheim, 28 stemmer 
 
Kontrollutvalget ble dermed valgt som følger, med de øvrige medlemmer enstemmig 
valgt: 
 

  
 

C. Lov- og påtaleutvalg 
 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt: 
 

SKISTYRET Navn Klubb

President Erik Røste Vind IL gjenvalg

Visepresident EvaTine Riis-Johannesen IF Ready gjenvalg

Medlem Erik Bruun Fossum IL gjenvalg

Medlem Tove Moe Dyrhaug Tydal IL gjenvalg

Medlem Sveinung Karlsen Medkila Skilag gjenvalg

Medlem Birgit Lovise Skarstein Frol IL gjenvalg

Medlem (u 26) Sigrid Snuggerud Gjøvik Skiklubb ny

Medlem, leder AK Ola Evjen Sp.kl. Freidig gjenvalg

Medlem, leder FK Øystein Tamburstuen IL Heming gjenvalg

Medlem, leder HK Alf Tore Haug Skotfoss T & IF gjenvalg

Medlem, leder KK Edgar Fossheim Eidsvold IF gjenvalg

Medlem, leder LK Torbjørn Skogstad Kvaløysletta skilag gjenvalg

Medlem, leder TK Rolf Bryn Hagahågget Låmlag gjenvalg

Varamedlem Pål Angell Bergh Skiforeningen i Stavanger gjenvalg

Ansattes repr. Marita Hakestad Andresen

KONTROLLUTVALGET Navn Klubb

Leder Arvid Wisløff Ranheim Skiklubb gjenvalg

Nestleder Arne Giske Skiforeningen ny

Medlem Ella Gjømle Berg IL Try ny

Varamedlem Charles Tøsse Stordal IL ny

Varamedlem Turid Krudtå Tromsø Randoneeklubb ny
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D. Valg av Etisk komite 
 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt: 
 

 
 

 
 
 

E. Valg av Valgkomité 
 

Skistyret la fram forslag til valgkomite som ble enstemmig valgt: 
- Leder Sverre K. Seeberg (gjenvalg) 
- Nestleder Rigmor Aasrud (ny) 
- Medlem Siri Darell (ny) 

 
Representanter for grenene i Valgkomiteen velges på fagmøtene året før Skitinget. 

 
 

F. Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting 
 
Iht. NSFs lov skal Skitinget velge representanter til Idrettstinget. 
Presidenten møter i henhold til NIFs lov § 3-2 (1) , pkt. c . I tillegg til 
presidenten har NSF rett til 3 eller 2 representanter, avhengig av antall 
registrerte klubber. 

 
Dersom det skulle bli innkalt til ekstraordinært Idrettsting før neste ordinære 
Skiting, er det ikke hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinært Skiting bare 
for å velge representanter. Styret ønsket derfor en generell fullmakt til 
Skistyret til å oppnevne representanter til Idrettstinget og eventuelle 
ekstraordinært Idrettsting- 
 

Vedtak: 
 

• Skistyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget  

LPU Navn Klubb

Leder Andreas Ekker Sp.kl. Freidig gjenvalg

Nestleder Toril Skaflestad Bardu IL gjenvalg

Medlem Ruth Schmid Sjetne IL gjenvalg

Varamedlem Henning Sæthre Spjelkavik IL / Sogndal IL gjenvalg

Varamedlem Arne Sandvold Ski- og Fotballkl. Lyn ny

Etisk komite

Leder Hege Mortensen Konnerud IL ny

Nestleder Fredrik Hald Bergens skilag ny

Medlem Fridtjof Rannem Henning IL ny

Varamedlem Siri Engdahl Torvikbukt IL ny




