
Til Alpinkomiteen i NSF. 

Lørenskog, 22/5 2022 

 

Forslag fra Akershus skikrets til alpinkomiteen til vårmøtet 2022. 

 

1. FORSIKRINGSDEKNING AV ANSATTE, KONTRAKTØRER, FUNKSJONÆRER OG FRIVILLIGE. 

Det har opp gjennom årene vært noen tilfeller der skader har oppstått under arrangement i regi 
av og/eller direkte knyttet til arbeid for NSF. Det er en bred oppfatning om at dette området 
kunne trengt en gjennomgang og avklaring. 

Forslaget fra Akershus: Det gjøres en grundig gjennomgang av de avtaler og forpliktelser som 
ligger i de avtaler og engasjement som NSF har direkte eller indirekte ansvar for. Det lages en 
konkret og ryddig oversikt over hvem som er dekket og hvordan dette følges opp når uhellet 
først er ute. 

 

 

2. UTTAK TIL SENTRALE LAG 

Det er et årlig fenomen som dukker opp hver vår i alpin Norge. Det er all uro som oppstår som 
følge av uvisshet rundt uttak og ressurser til sentrale lag. Dette skaper en til dels uoversiktlig og 
vanskelig situasjon for både skigymnas og klubber. Siden det ligger i sakens natur at løpere og 
trenere ser oppover i systemet og venter på hvem som ender opp hvor i det øvre sjiktet blir det 
etter vår mening en unødig bruk av tid og ressurser for mange å måtte vente kanskje lit unødig 
lenge på avklaringer rundt lag, uttak og ansettelser. 

 

Forslaget fra Akershus: Det skal gjøres et uttak basert på den informasjon man sitter med etter 
WC og EC avslutningen. Uttaket trenger ikke å være endelig da det kan være f.eks 1 plass man er 
usikker på. Dette trenger imidlertid ikke å stoppe all informasjon da det meste normalt er klart 
ved disse finalers slutt. Vi foreslår at det sendes ut informasjon uken etter finalene og senest 1 
april. 

  

3. BUDSJETTERING OG ØREMERKING AV MIDLER 
 
Det har lenge vært snakket om forutsigbarhet i systemet helt fra WC og ned til aldersbestemte 
klasser. Vi føler at dette er noe som ikke er på plass da det hvert år kommer forskjellige signaler 
som kan være vanskelige både å tolke og forholde seg til i forhold til nevnte forutsigbarhet. 
Selv om det kommer konkrete beskjeder om hva som er budsjettert og prioritert for kommende 
periode følges dette ikke opp med konkrete bindende planer som sammenfaller med nevnte 
budsjetter. 
 



Forslaget fra Akershus: Det skal settes av en konkret prosentvis del av budsjettet til EC, overårige 
lag og aldersbestemte klasser. Man kan diskutere størrelsen på dette men i størrelsesorden 10% 
kan virke som en fornuftig andel. Dette skal man forplikte seg til gjennom en gitt periode f.eks 5 
år frem i tid med evaluering og fornyelse etter 3 år samt mulighet for eventuelle justeringer hvis 
det oppstår ekstraordinære hendelser.  
Ved et slikt system vil det ikke være mulig å kutte vekk et lag hvis inntektene skulle bli redusert. 
Ved inntekts reduksjon vil alle måtte gjennomføre kostnadskutt, men ikke bli kuttet bort. På lik 
linje vil en inntektsøkning komme alle til gode. Dette er forutsigbarhet i praksis. 


