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KOMPETANSE OG UTDANNING

Trenerkurs

• Antallet kursdeltakere er høyere i 2018 enn tidligere.

• Antallet avholdte kurs er noe lavere i 2018 sammenliknet med 2017.

Klubbutvikling

• 121 klubbutviklingstiltak med 1368 deltakere

Tabellen viser antall kurs, deltakere og elevtimer fra 2011 til 2018. Tallene for 2018 baserer seg på post 3 rapport oversendt fra NIF. 

Antall elevtimer (kurstimer * deltakere) er det beste sammenligningsgrunnlaget.



KOMPETANSE OG UTDANNING

19 Grasrottrener kurs 2018-2019

• Samarbeid mellom Norsk Tipping og 

Skiforbundet Langrenn

• Fokus på nybegynneropplæring av 

barn og unge

Video: Invitasjon til Grasrottrener kurs



BASISTURNÉEN 2019

https://www.skiforbundet.no/fagportal/basisturneen-2019/


• Antall barn: over 75 000

• Arrangører: 562 (NY REKORD)

• Antall år gjennomført: 13

TELENOR KARUSELLEN



PARA-AKTIVITET

• Parautvalget 2018-2020:

• Sveinung Karlsen

• Anne Cathrine Endstad

• Bjørg Sissel Kvannli

• Bjørn Inge Drabløs

• Mariann Vestbøstad Marthinsen

• Anne Ragnhild Kroken

• Har vedtatt overordnet handlingsplan for perioden

• Status på handlingsplanarbeidet presenteres på 

vårmøte i alpint og langrenn i juni

Bilde: Kick the limits 2018



SENTRALE SAKER I SESONGEN SOM HAR GÅTT...



MORGENDAGENS SKILEDERE OG KJØNNSBALANSE 

I IDRETTEN

Politiske resultater internasjonalt etter forslag fra 

Norges Skiforbund:

• Kjønnsbalanse i delegasjonene til FIS kongressen 

vedtatt på kongressen i 2018

• Gender balance group ble nedsatt – rapport fremlagt 

og besluttet i november 2018

• FIS komiteer og utvalg, og tekniske delegerte:

• Maksimum 70% av ett kjønn 2020-2022

• Maksimum 60% av ett kjønn fra 2022 à

• Alle komiteer som ikke er sport 

(marked/media/medisinsk mv) – skal legge 

kjønnsbalanse til grunn i alle sine vurderinger



FLUOR-SAKEN



Nå situasjonen

2019 Det ble gjennomført testing under Hovedlandsrennet (48 

prøver) og under Ungdomsbirken (20 prøver)

2019 LK vedtok plan for tilbakemelding på resultatene av 

fluortestingen

2019 Informasjon om resultatene fra fluortesting ble publisert på 

www.skiforbundet.no. Sendt brev til alle klubber der utøvere har 

blitt testet med resultatene på testen. 

Fremover

2019 Under vårmøtet til Skiforbundet vil fluorsaken igjen bli satt på 

agendaen. Her vil erfaringene fra årets tester og 

tilbakemeldingene fra klubbene bli tema

FLUOR-SAKEN

http://www.skiforbundet.no/


FREMTIDIGE MESTERSKAP I NORGE



Status organisasjonsutvalget



MÅL FOR ARBEIDET

• Utvikle Norges Skiforbund til en effektiv og bærekraftig organisasjon basert på våre verdier 

tilrettelagt for å nå de mål som besluttes gjennom Skipolitisk dokument 

• Prosessen skal bidra til å utvikle Norges Skiforbund til en effektiv og bærekraftig organisasjon



SESONGEN 2018/2019



TOTALT 43 MEDALJER I VM-SESONGEN 2018/2019

• Para-VM Langrenn: 7 medaljer

• Para-VM Alpint: 4 medaljer

• VM i Nordisk: 25 medaljer

• VM i Alpint: 4 medaljer

• VM i Telemark: 2 medaljer

• VM i Freestyle: 1 medalje



JUNIOR-VM 2018/2019

• Junior VM i Nordisk: 16 medaljer

• Hopp 3 medaljer

• Kombinert 5 medaljer

• Langrenn 8 medaljer

• Junior VM i Alpint: 6 medaljer

• Junior VM i Telemark: 6 medaljer

• Junior VM i Freestyle: 2 medalje

...29 medaljevinnere fra 23 forskjellige klubber og fra 9 ulike skikretser



IDRETTSINTERESSEN HOS FOLKET (MAI 2018 – FEBR. 2019)

Kilde: Sponsor Insight



DERSOM MAN SER BORT FRA UTØVERE SOM HAR LAGT OPP I 

SESONGEN SER POPULARITETSLISTEN SLIK UT I FEBRUAR. 

Kilde: Sponsor Insight



|

I diagrammet vises omtalemengde av Norges Skiforbund (eller «skiforbundet»), sammenlignet med
omtalemengdene til et utvalg andre aktører i perioden september 2018 til og med mars 2019. (Det er søkt i
norsk omtale på papir og nett).
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Diagrammet viser en oversikt over omtalemengde i norske medier av ulike grener i perioden september 2018 til og med mars 2019. Vær oppmerksom på at statistikken
kun omfatter omtale på papir og nett. Langrenn var desidert mest omtalt i perioden, fulgt av alpint, hopp og kombinert.
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På under ett år - tre store utøvere la opp.



Andre saker det har vært snakket mye om….



• InFront har solgt rettighetene til å vise skisport i det 

skandinaviske markedet til TV3/Viasat.

• Det betyr i utgangspunktet at NRK ikke vil sende 

skisport.

• Dog: Ingen av de norske rettighetene er solgt for 

årene 2021/22. Det skal skistyret ta stilling til senere.

• Kan det være at NRK kjøper rettighetene til noen av 

TV3/Viasats renn?

• Dette hadde Skiforbundet ingen innflytelse på. 



KRISTOFFERSEN-SAKEN



Kristoffersensaken

• Utgangspunktet: 

• NSF har en godkjennelsesmodell, der utøverne må få godkjent sine 

individuelle sponsoravtaler for at de skal være lov.

• NSF har en langsiktig avtale med Telenor foran på hjelmen, og nektet 

Kristoffersen å ha Red Bull i stedet. 

• - "Landslagsmodellen" – inntektene skal komme alle til gode

• Har en bindende avtale med Telenor – "En avtale er en avtale"

• Kristoffersen gikk til sak og hevdet at NSFs godkjennelsesordning var 

ulovlig.



Kristoffersens hovedanførsler

1. Godkjennelsesordningen utgjør en "restriksjon"

2. Har godkjennelsesordningen er legitimt mål?

3. Godkjenningsordningen er for streng og ikke egnet til å oppnå NSFs mål 

– bredden i norsk skiidrett

4. Selv om bredden får noe/en del - godkjennelsesordningen går uansett for 

langt ved at NSF kan gi total nekt.

5. Konkret i Kristoffersens sak – går nektelsen for langt?



1. Alle er enige om at godkjennelsesordningen utgjør en 

"restriksjon".

Men en restriksjon kan rettferdiggjøres dersom nærmere 

bestemte vilkår foreligger, og det var her slaget stod (punktene 2-

5 nedenfor).



2. Har godkjennelsesordningen er legitimt 

mål?

• Retten er helt enig i NSFs anførsler om at bruk av midler til 

trenere, anlegg, rekruttering, utdanning, breddeaktivitet og 

barneaktivitet er et legitimt mål.

• ….men blir NSFs midler brukt på dette? 



3. Godkjenningsordningen er for streng og ikke 

egnet til å oppnå NSFs mål – bredden i norsk 

skiidrett

• Retten fremhever her at den finner det bevist at "en vesentlig del av 

markedsinntektene faktisk brukes til å oppmuntre til rekruttering og 

trening av unge idrettsutøvere, utdanning, og barne- og breddeaktivitet 

innenfor idrett."

• Generalsekretæren gjorde her en meget god figur med sin oversikt og 

sine oppstillinger over hva NSFs penger egentlig blir brukt til. 

• Konklusjon: Godkjenningsordningen er ikke for streng.



4. Selv om bredden får noe/en (god) del -

godkjennelsesordningen går uansett for langt 

ved at NSF kan gi total nekt.

• Retten var uenig. Retten pekte på:

- Ordningen gir utøverne en rimelig andel av inntektene fra det 

potensielle marked for sponsoravtaler, samtidig som NSF i 

tilstrekkelig grad har vist at ordningen er nødvendig for å sikre at 

NSF er i stand til å fortsette sine aktiviteter innenfor skiidretten. 

- Retten presiserte også at utøvernes samlede muligheter til å 

drive individuell markedsaktivitet – forutsatt at markedet anser at 

utøverne har en markedsverdi – er god. Kristoffersen har gode 

personlige avtaler.



5. Konkret i denne saken – går nektelsen mot Kristoffersen for 

langt?

• Retten sammenligner med Svindals situasjon. Da Svindal i 

2013 fikk OK til avtale med Red Bull, hadde man ikke en avtale 

med Telenor som hindret dette.

• Da Kristoffersen fikk nei, hadde NSF inngått bindende avtale 

med Telenor, og valgte å overholde den. Det mener retten er en 

legitim og holdbar begrunnelse.  



SESONGEN 2018/2019

SKI-TV: Oppsummering topp sesong 18/19



• Over 5 millioner dugnadstimer i norsk 

skisport

• Tilsvarer 2880 årsverk

• 7 heltidsansatte i hver eneste av landets 

kommuner

• Det er det som skiller oss fra alle andre 

vi kan sammenligne oss med

TIL SLUTT – EN TAKK TIL ALLE DERE…


