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1. ORGANISASJON
Følgende tillitsverv i Oslo Skikrets ble besatt etter valg på Skikretstinget våren 2019:
Oslo Skikrets styre
Leder:
Gudbrand Bakke
Nestleder:
Atle Rolstadaas
Styremedlem:
Ingrid Heggebø Lutnæs
Styremedlem:
Mette Sannes
1.Varamedlem
Atle Rømo
2.Varamedlem
Lillis Rabbing
Leder Alpin:
Finn Espen Sellæg
Leder Hopp:
Hege Margrethe Furfjord
Leder Kombinert: Kristoffer Erichsen
Leder Langrenn: Espen Utaker
Leder Freestyle
Frode Sæter jr
Leder Telemark
Morten Eriksen

|

Lillomarka skiklubb
Oslostudentenes idrettsklubb
Rustad IL
Kollenhopp
Årvoll IL
Koll IL
Ready
Kollenhopp
Lyn ski
Vestre Aker SK
Heming IL
Bækkelaget SK

Kontrollkomite
Hølje Tefre
Petter Zimmer

Ingierkollen/Rustad Slalomklubb
IL Heming

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Barbro T. Dahlen
Ann-Kristin Sætre
Fridtjof Scheie
Roar Karlsen

Rustad IL
Heming
Koll IL
Ingierkollen/Rustad Slalomklubb
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2. ADMINISTRASJONEN
Administrasjonen i Oslo Skikrets har i perioden bestått av Administrasjonssjef Toril Vik og
Administrasjonskonsulent Tove Andersen. Tove gikk ut i permisjon i desember og Sebastian Aagnes
ble ansatt som vikar i 50% med ansvar for kurs/utdanning, klubbutvikling og andre aktivitetsrelaterte
oppgaver. Toril sluttet i Skikretsen 1 mars og Tommy Rovelstad har overtatt hennes oppgaver.
Det har vært mye fokus på å komme i normal drift etter epidemien, og i 2022 har det vært fokus på en
overgang og opplæring av ny administrasjonssjef.
Administrasjonen i samarbeid med styret, søker midler til ulike tiltak og har i mange år lykkes med å
skaffe betydelige midler hos Kommunen og Stiftelser, av erfaring har dette gitt nærmere ca. 800 000,til klubb og kretsaktiviteter. Tiltakene er ParaAlpin, Lindeberg prosjektet, Kong Haralds
Ungdomsstafett, Dagsamlinger for Utviklingshemmede, ALLEMED på Ski og prosjektet Snøsikre
skianlegg:
Lindeberg - Aktiv på ski
Startet opp prosjektet høsten 2020. Omfatter samarbeid med Jeriko og Lindeberg skole, samt
Lindebergsportsklubb tilknyttet Jerikobakken. Dette er i Alna bydel, hvor det er overvekt av ikke
etnisk norske beboere. Skikretsen har anskaffet midler til bruk for sesongen 20/21 og 21/22. Midlene
har blitt brukt på anskaffelse av langrenns utstyr til skolene for gratis utlån til elever og samt
anskaffelse av freeski- og slalåm utstyr til Lindeberg sportsklubb og alpinbakken for gratis utlån.
Skolene i prosjektet er Jerikoskole (SFO 1.-4. klasse) og Lindebergskole (1.-10 klasse). Utstyret ble
fordelt likt mellom de to skolene. Det ble kjøpt inn langrenns utstyr fra Fisher; 23 par ski og 30 par
sko. I tillegg ble det kjøpt inn 26 par bruktski til barn, 6 par bruktski til voksne og 8 par sko.
Det ble anskaffet brukt alpint- og freeskiutstyr i god stand: 11 hjelmer, 6 alpinski, 3 twintipski og 6 par
sko. Den 30. april er det fortsatt litt utstyrsmidler igjen som skal brukes på hjelmer.
Medlemstallene for de siste tre sesongene er: 1064 – 516 – 687 (sesongen 18/19 – 19/20 – 20/21). De
siste to sesongene har vært preget av pandemien og det er vanskelig å anslå effekten av prosjektet på
medlemstall.
Det skulle holdes lavterskel trener/instruktørkurs i langrenn og freeski. Langrennskurset for Lindeberg
skole ble ikke noe av pga. Covid-situasjonen. Freeskikurset ble gjennomført med stor suksess. Kurset
ble holdt i SNØ, hvor 15 frivillige ungdommer deltok. Disse opplevde en «motivasjonboost» og var
senere aktive som trenere gjennom sesongen. Lindeberg sportsklubb ønsker at dette skal bli et årlig
kurs hver høst.
Målet med prosjektet har vært å øke skiaktivitet, redusere kostnader og kurse instruktører slik at
muligheten til å komme seg ut på ski for barn og ungdom i denne bydelen økes. Gjennom prosjektet
har vi støttet den allerede gode jobben som Lindeberg Sportsklubb gjør.
Kursing av Barnehageansatte i bydeler med mange ikke etnisk norske.
Har startet opp prosjekt for kursing av barnehageansatte i Bydel Alna og Grorud. Har ikke fått bevilget
midler til alt vi søkte på, men i Skikretsen har opprettet et samarbeid med Skiforbundet og
Grasrottrenerkonseptet. Det ble ikke gjennomført noen kurs denne sesongen. Det har vært vanskelig å
samle nok kursdeltakere i et pandemiår hvor mange barnehager har hatt utfordringer med bemanning
og høyt sykefravær.
Skidag for barnehagebarn
Skiforbundet langrenn kunne dekke kostnader for inntil 2 skidager. Dette var ment som et
rekrutteringstiltak hvor de lokale skiklubbene står som arrangører, og Groruddalen var prioritert
område. Vi var nære å få arrangert, men måtte avlyse pga. for få påmeldte. Dato sent på sesongen,
andre aktiviteter og kollisjon med Ramadan er medvirkende årsaker til dette. Både barnehage og klubb
takket oss for initiativet.
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Klubbesøk- utdanning av veileder
Høsten 2021 fullførte vår klubbutvikler NIFs klubbveilederutdanning. Det har blitt gjennomført 2
klubbesøk, i tillegg til anleggsbefaring hos 1 klubb.
Idretten skaper sjanser
Våren 2021 gikk Skikretsen i dialog med NSF om å kjøre prosjektet Idretten Skaper sjanser i en
langrenns klubb i Oslo. Målet med prosjektet er å gi flere rusfrie timer, der utøvere gjennom faste
treninger i gruppe, opplever fellesskap og mestring, som kan gi et liv med mindre rus. Prosjektet gir
midler til klubben som dekker driftsansvar og materiell (inkludert trenere). NSF er hele veien med i
prosessen og er de som skal godkjenne det kretsene gjør.
Det opplevdes utfordrende for klubben å få til et godt samarbeid med rusomsorgen i Oslo og Idretten
skaper sjanser. Klubben la derfor ned sitt tilbud til rusavhengige vinteren 2022. Oslo skikrets vil i
samarbeid med NSF se på muligheten om en annen klubb i Oslo kan videreføre prosjektet.
Kurs og seminar:
Administrasjonen har arrangert trenerkurs i langrenn, alpint, freeski. Flere av kursene som ble startet
sesongen 19/20 og 20/21, men som ble utsatt pga pandemien, har blitt fullført denne sesongen. Dette
gjelder 8 kurs, og fordeler seg slik mellom grenene: 6 langrenn og 2 alpint. Under smittetoppen i
vinter opplevde vi et frafall på 50 % på kursene. Det er derfor et vesentlig antall trenere som trenger å
ta moduler de har gått glipp av på fremtidige kurs. Treningslederkurset for utviklingshemmede i
langrenn hadde 7 deltagere. 2 trakk seg og 2 nye kom til og p.t. har 1 deltager fullført.
Nye kurs sesongen 21/22:
Langrenn har hatt fire kurs og alpint har hatt ett kurs. Freeski har hatt ett Trampolinesikringskurs i regi
av klubb og ett Freeski lavterskel trenerkurs (som en del av Lindebergprosjektet). Trener II kursene i
alpint og langrenn ble avlyst grunnet få påmeldte.
Langrenn har til sammen hatt 45 deltagere på kurs (29 færre enn i fjor). Alpint har hatt til sammen 15
deltagere (17 færre enn i fjor). Trampolinesikringskurset hadde 23 deltagere (17 færre enn i fjor) og
Trenerkurset i Freeski hadde 15 deltagere.
Kurs for barnehageansatte i Nordlandia barnehagene på Tryvann i ski og vinteraktivitet i snø som
hadde første kursdag i januar 2020 (16 deltagere), ble ikke fullført denne vinteren som planlagt.
Barnehagene viste liten interesse for å fullføre kurset. Kurs i ski og leik i snø for barnehageansatte i
Alna og Grorud, samt Freeskikurset og Grasrottrenerkurs for lærere, SFO ansatte i
Lindebergprosjektet er beskrevet i tidligere avsnitt. 1 kursholder er ferdig sertifisert som
grasrotkursholder, mens 1 kursholder er underveis til å bli sertifisert.
Av TD og arrangementskurs i langrenn samarbeider vi med Akershus skikrets. I tillegg hadde
Skiforbundet et digitalt TD.-kurs. Fra Oslo deltok 19 på TD kurset og 1 på det digitale TD-kurset.
TD kurs i Alpin ble i sesongen 20/21 gjennomført i samarbeid med Akershus og Østfold med 18
deltagere fra Oslo, 6 TD I og 7 TD II. 5 av disse var nye TD-er. Innen utgangen av januar 2022 hadde
alle gjennomført hospiteringer.
Kretshytta/ Elghytta ved Øvresetertjern

Det har vært gjort en del rehabilitering på hytta og den er nå generelt i god stand. Det er
imidlertid viktig med jevnlig vedlikehold. Det vil også måtte gjøres en del investeringer også
fra kretsens side. Skikretsen har som mål at denne skal benyttes til mer enn barnehage. Det er
mulig for klubber og enkeltpersoner å låne/leie hytta på kveldstid og i helgene til
idrettsaktiviteter/sosiale sammenkomster. Ta kontakt med Adm. v/skikretskontoret for utlån.

3

Oslo Skikrets beretning 2021/2022

I innværende år ser vi for oss noe dugnadsarbeid mot god betaling. Det er noen år siden hytta
ble beiset og det trengs en ny omgang på enkelte vegger. Det bør også tas en opprydding i
kjelleren under verandaen. Alle grenkomiteene vil få tilbud før sommeren i år.
2. ØKONOMI
Skikretsen har en stabil og god økonomi. 2021 Regnskapet ble bedre enn fryktet. Støtte knyttet til
inntektsbortfall – Deltakeravgift har vært avgjørende for at man ikke gikk med et større
Driftsunderskudd. Vi har en god omsetning og en tilfredsstillende egenkapital. Mye av omsetningen
dreier seg om de ulike prosjektene/grenene. Team Kollen og Team OBOS er en del av Skikretsene
regnskap. Mange av prosjektene er penger som søkes/behandles på vegne av klubbene og utbetales til
klubb/gren uten at kretsen sitter igjen med noen penger. Kretsens «inntekter» består stort sett av
Deltakeravgift/Lagskontingent. Det skal dekke kostnader til Administrasjon/Leie av kontorer og
utgifter til Regnskap/revisjon.

3. MÅL OG STRATEGIER
På Skikretstinget i 2021 ble det vedtatt strategiske prioriteringer for perioden 2021-2027. Disse bygger
på de overordnede målene og prioriteringene fra skiidrettens felles strategidokument «Skiglede for
alle». Klubbene ble godt involvert i denne prosessen, hvor vi i Oslo jobber etter følgende
prioriteringer:
•
•
•

Godt og variert trenings- og konkurransetilbud til alle, med lavest mulig kostnad
Gode aktivitetssikre anlegg i nærmiljø
Gode trenere til utøvere på alle nivå

Skikretsstyret og grenkomiteene har ut ifra disse prioriteringene utarbeidet en felles handlingsplan for
perioden 2021-2023 med følgende hovedmål:
1. Skiidretten skal gjennom aktiv rekruttering og helhetlig ivaretakelse av medlemmene
stimulere til økt deltakelse i skiidretten
2. Skiidretten skal tilby et aktivitetstilbud som inkluderer, er nyskapende og er tilrettelagt for alle
3. Skiidretten skal bli mer tilgjengelig ved å redusere barrierer for deltakelse
For å nå hovedmålene i perioden skal vi benytte følgende virkemidler:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikasjon og aktivitetssamarbeid mellom skigrener på klubbnivå og mellom klubber
bør tilstrebes.
Oppsøkende virksomhet, generell service og samarbeid med andre særidretter for å sikre at
klubben kan tilby et helhetlig skitilbud
Åpne tilbud for alle og bistå med kostnadsbesparende løsninger knyttet til utstyr, reise og
opphold
Iverksette nye arrangementskonsepter gjennom oppsøkende virksomhet og
kompetansehevende tiltak
Styre trenerutviklingen gjennom god kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs og
kompetansetiltak
Anleggsplan som definerer langsiktige behov og god fordeling av anlegg på ulike nivåer, samt
være pådriver og starthjelper til skiklubbens egen anleggsutvikling.
Pådriver for å få gjennomført det som til enhver tid er våre innspill til kommunens behovsplan
for skianlegg
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4: NØKKELTALL OSLO SKIKRETS
Aktive medlemmer
I listen under kan man se tallene fra samordnet rapportering for de fem siste årene. Man rapporterer
alltid på tallene som var gjeldene for det siste kalenderåret, man følger altså ikke sesong.

Samordnet rapportering for Oslo Sklikrets
Skilisenser/sesonglisenser

alle inkl
skiforeningen

Antall klubber i Oslo skikrets
Antall aktive medlemmer
Antall aktive medlemmer
Antall aktive medlemmer
Antall aktive medlemmer
Antall aktive medlemmer
Antall aktive medlemmer
Antall aktive medlemmer

alle OSK
Alpint
Freestyle
Hopp
Kombinert
Langrenn
Telemark

Antall medlemmer

Skiforeningen

Antall klubber i Oslo skikrets Para
Antall medlemmer
alle OSK
Antall medlemmer
Alpint
Antall medlemmer
Langrenn
FIS løpere Langrenn
Fis løpere Alpin
FIS løpere Freeski
FIS løpere Hopp

Antall lisenser
Antall lisenser
Anall lisenser
Anall lisenser

2017

2018

2019

2020

2021

819

1035

1279

1005

1208

44

44

42

41

42

12358 13281 13166 11615 11884
2022 1999 2050 1790 1826
1113 1599 1628 1155 1416
185
173
156
174
202
38
112
83
84
155
13537 13732 13323 12650 11335
39
33
26
26
16
4576

4367

4100

4264

3066

7
78
14
64

6
137
11
126

5
115
11
104

6
83
25
58

5
116
21
95

393
99
39

378
97
19
12

397
94
32
8

420
97
35
10

419
113
32
9

5. IDRETTSLIGE AKTIVITETER
Heldigvis ble siste sesong 2021/2022 ganske normal mht. treninger, samlinger og arrangementer. Stort
sett alle skirenn iht. terminlister ble gjennomført på en god måte. Allerede i september, riktignok med
noen restriksjoner, ble det gjennomført 4 rulleskirenn i kretsen. Oslo Rulleskicup med Lillomarka,
Bækkelaget og Lyn som arrangører samt et rulleskirenn for juniorer hovedsakelig med løpere fra
regionslaget Team Oslofjord og Team Kollen Noen restriksjoner fram til februar, men dette taklet
klubbene på en meget god måte. Meget gledelig at vi nesten kom tilbake til normale forhold denne
siste vinteren.
Det bør nevnes at 4 av skiklubbene i kretsen for første gang på mange år gjennomført et godt
Hovedlandsrenn i Kollen for 15-16-åringer fra hele landet.
Og vinteren har vært god når det gjelder snøforhold i marka og i skiarenaene. Gode snø
produksjonsforhold i desember gjorde at arenaene i Sørkedalen, på Skullerud, på Sognsvann, i
Lillomarka arena og på Linderudkollen fikk produsert mye snø. Det samme gjaldt alpinanleggene. Alt
dette resulterte i en meget god aktivitetsvinter.
Se rapporter fra de forskjellige skigrenene våre seinere i årsberetningen.
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6. SAMARBEIDET MED KOMMUNE, IDRETTSKRETS OG NSF
Kommunen v/Bymiljøetaten har også i denne sesongen tilrettelagt forholdene for skiløperne i
skianleggene og i Marka på en meget god måte. Vi vil gjerne uttrykke stor honnør til Bymiljøetatens
folk for det viktige arbeidet som gjøres daglig. Gjelder både administrasjon og løypeleggerne.
Oppfølging, smidighet og god kommunikasjon er nøkkelfaktorer som vi setter stor pris på
Skikretsen opplever hele tiden stor forståelse og verdsetting i kommunens etater for det arbeidet som
klubber og krets gjør gjennom vinteren for skisporten i kommunen.
Vi skal imidlertid ikke underslå at vi er meget utålmodige vedr. utbygging og oppgradering av flere
skiarenaer i randsonen til marka. I første rekke gjelder dette alpinanlegg. Dessverre har denne
utviklingen stoppet helt opp pga. en byrådserklæring som MDG fikk gjennomslag for
v/byrådsforhandlingene i 2019. Dette kan ikke vi som skikrets akseptere og vi jobber på flere måter
for å få løsnet denne floken. Det er hele tiden viktig at vi som krets fortsatt holder oppe trykket og
jobber for utvikling av skianlegg iht. vedtatte planer og får gjennomslag for nye planer. Vi har også
gitt vår uttalelse og sterke ønsker i forbindelse med den nye mangeårige behovsplanen for idrett i Oslo
fra 2021. Her går det klart fram hva som er våre prioriteringer. Gode skianlegg skaper mer aktivitet i
befolkningen, inkludert barn og unge. Slik situasjonen nå har vært de siste årene setter vi
spørsmålstegn ved verdien av alt arbeidet med behovsplanene for skianlegg siden alt er stoppet opp
over flere år. Dette gjelder merkelig nok også oppgradering av skianlegg (kommunale alpinanlegg)
som ikke berører Marka.
Skiforbundet har vi hatt tett kontakt med hele året. Møter har foregått jevnlig. men da i stor grad
digitalt. Fra februar 2022 har det det igjen blitt fysiske møter. Opprinnelig gjaldt det
organiseringssaken som vi og andre kretser ble sterkt involvert i. Saken skulle kommet opp på
skitinget i fjor, men pga. Corona-situasjonen måtte tinget gjennomføres digitalt og man fant det riktig
og praktisk å utsette saken. Ellers mye kontakt og samarbeid mellom kretser og forbund omkring
smittevernrestriksjonene i store deler av 2021. God kontakt med det sentrale beredskapsutvalget i NSF
og vårt beredskapsutvalg i hele covidperioden.
Den store og overskyggende saken i kontakten og samarbeidet kretser/forbund det siste året har
imidlertid vært den såkalte «hoppsaken», dvs. tvisten mellom NSF og Clas Brede Bråten. Hektisk
møtevirksomhet digitalt og skriftlig i løpet av høsten -21 og vinteren -22. Etter ønske fra kretslederne
ble det nedsatt et eksternt utvalg, hvor kretslederne var representert, som skulle gjennomgå saken etter
at det var oppnådd avtale mellom partene. Utvalget leverte sin rapport like på nyåret. Diverse tiltak ble
foreslått. Noe er gjennomført. Men flere av tiltakene jobbes det med fortsatt med. Vi regner med at
kommende skiting i Molde kommer til å behandle flere av tiltakene samt forslag fra kretser i
kjølvannet av rapporten fra evalueringsutvalget
Det har vært en meget krevende periode for hele ski-Norge og på flere måter skaper situasjonen
fortsatt store utfordringer. Og det er fortsatt store spenninger, bla. ser det ut som media ønsker å holde
liv i hele saken eller sider av saken.
Vi registrerer også at en gruppe som kaller seg «grasrotaksjonen»el. konstant bruker facebook og
brevaksjoner til å fremme sine synspunkter i «hoppsaken». Det ser ut som dette er en gruppe
mennesker som i ganske stor grad ikke har tilknytning til noe idrettslag. Mange ser ut til å være det
som kan benevnes «nettroll». Vi registrerer at alle skikretsene og en del personer sentralt har fått
direkte brev. Vi har sammen med de andre skikretsene valgt å ikke svare på disse brevene. En del av
brevene som er sendt direkte til personer er så sterkt sjikanerende og trakasserende og faktisk burde bli
anmeldt til politiet. Aksjonen på facebook pågår i skrivende stund for fullt ser det ut til. Skikretsen
mener at det på kommende skiting bør bli en grundig diskusjon omkring tiltak for å få slutt på det hele.
Det hele er sterkt uheldig og splittende for hele organisasjonen vår om vi lar dette fortsette.
Oslo idrettskrets har vi som vanlig hatt et tett og godt samarbeid med. Skikretskontoret flyttet som
kjent til Brynsveien sammen med idrettskretsen i løpet av vinteren 2020. Dette er en midlertidig
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løsning mens Idrettens hus på Ekeberg rehabiliteres/bygges om. Dato for «hjemflytting» er pr. nå ikke
kjent. Dette synes vi er uheldig. Skikretsen har derfor på grunn av lokalesituasjonen valgt å legge en
del fysiske møter andre steder enn i Brynsveien. Bl.a. er vårmøtet vårt nå i 2022 lagt til hotell 33.
Idrettskretsen har sitt ting i midten av juni og skikretsen vil delta med tre delegater. Vi har levert
forslag til dette tinget omkring den uheldige byrådserklæringen og dermed stillstanden i utviklingen av
skianlegg i Marka eller i randsonen til Marka.

7. PARAIDRETT
Parautvalget ble opprette under høsten 2022 og består av Natalie Olsen
(bevegelseshemmede/synshemmede/hørselshemmede), Terje Ulsrud (utviklingshemmede) og Lillis
Rabbing (leder). Gruppa har hatt ett fysisk møte før sesongstart og ellers hatt kontakt på e-post.
Utviklingshemmede/Bevegelseshemmede/Synshemmede/Hørselshemmede
Parautvalget utviklet under høsten et informasjonsskriv med råd om hvordan klubbene på en enkel
måte kan tilrettelegge for deltakelse av parautøvere i ordinære renn og løp. Informasjonsskrivet ble
sendt ut til alle kretsens klubber før sesongstart.
Det har vært kontakt mellom Lillis og SportsAdm/NIF for å få til et bedre påmeldingssystem for alle
målgruppene i parafamilien.
Det er gledelig å se at mange klubber tilbyr parautøvere å delta på de ordinære arrangementene deres.
Utviklingshemmede
Facebook-gruppa vår «ParaIdrett på Østlandet – for utviklingshemmede» teller over 200 medlemmer.
Skirenn-langrenn: Mange ordinære renn i terminlisten åpner nå for deltagelse av utøvere med nedsatt
kognitiv funksjonsevne.
Samlinger/arrangementer for målgruppen UH.
- Kongsbergslekene, 28.aug
- Skiforbundets 2 dagers barmarksamling på Hemingbanen
- SNØ-Lørenskog arrangerte 2 paradager hvor utøverne fikk prøve anlegget og låne utstyr
- Vivil-lekene i Bærums idrettspark nov -21
- 8 Dagsamlinger i samarbeid med Oslo- og Akershus Skikrets (mellom 5 – 20 deltakere)
- Skiforbundets snøsamling på Storefjell i mars 2022
Renn hvor målgruppen har deltatt
- KM
- Rossignolrennet
- Ridderrennet
- Kick the Limits
Treningsgrupper i Koll, Rustad, Heming, Lyn og Lillomarka
Alle klubbene oven driver med langrennstrening. I tillegg tilbyr Heming alpintrening.
Special Olympics World Winter Games (avlyst i Russland-2023)
-

Tatt ut en tropp i langrenn, alpin og truger (NFF)

Bevegelseshemmede/Synshemmede/Hørselshemmede
Denne sesongen har Ready hatt en treningsgruppe for denne gruppa.
Samlinger/arrangementer for målgruppen Bevegelse/Syn/Hørsel
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-

SNØ-Lørenskog arrangerte 2 paradager hvor utøverne fikk prøve anlegget og låne utstyr
Skisamling på Geilo med Ready.
Miljøsamling på Beitostølen (Ridderuka)
ParaAlpin-helg på Kongsberg

Renn hvor målgruppen har deltatt:
- Oslo cup 2022 (8 renn for utøveren)
- Oslo runden 2022 (8 renn for utøvere i alderen opp til 10 år)
- Ridderrennet
- Klubbmesterskap i Ready
- Para VM på Hafjell
- Paralympics i Beijing

8. ANLEGG
Anleggssituasjonen i Oslo Skikrets er mer eller mindre status quo det siste året. Det har endelig blitt
rennhus på Linderudkollen og Arenabygg på Skullerud som gjør arbeidet for klubbene Kjelsås og
Rustad enklere. Politiske beslutninger, reguleringer og finansiering tar tid og arbeidet til skikretsen har
derfor vært preget av kontinuitet opp mot den anleggsplanen vi har utarbeidet over år. Arbeidet i
2021/2022 har bestått av anleggstiltak med møter, befaringer og støtte til klubber som venter på
utbedring/utbygning av anlegg. I tillegg er en fra anleggsutvalget i Oslo Skikrets med i et nystartet
fagteam i regi av Norges Skiforbund for å styrke arbeidet opp mot rekrutering og anlegg.
Oslo Skikrets er helt avhengig av Oslomarka for utøvelse av aktivitet. Vi har noen gode anlegg i
randsonen med alpinbakker, hoppbakker og langrennarenaer, men også selve Marka er veldig viktig
for skiklubbene for å gjennomføre aktivitet. Vi er derfor glade for tiltak som tar vare på den ressursen
som Marka er for oss. Alt som skjer innenfor markagrensen er av vital betydning for skimiljøet i Oslo.
Til sammen er skiklubbene som sogner til Marka sannsynligvis den største brukergruppen av barn og
unge i Marka. Idrett er et av Markalovens hovedformål, og idrettslagenes medlemmer er ikke bare en
av de største brukergruppene i Marka, men også en viktig tilrettelegger for friluftsliv og idrett i
arbeidet disse legger ned gjennom klubbene. Både BYM, Skiforeningen, frivillige løyperyddere og
klubber som tilrettelegger løyper og kjører løyper er derfor høyt verdsatt for jobben de gjør for
skiløperne i Oslo Skikrets.
Det meste av organisert treningsaktivitet foregår på kveldstid i opplyste anlegg i randsonen av Marka.
Det samme gjør konkurranser i alle grener, fortrinnsvis på helg, men også noe på hverdager.
Forutsigbarhet og planlagte aktiviteter er viktig for å planlegge familielivet. For at skiklubbene skal
kunne være sikre på å kunne gjennomføre sine planlagte og planlagte aktiviteter er produksjon av
kunstsnø meget viktig. Skikretsen støtter opp under arbeidet med snøsikre anlegg.
Siden skiklubbene i stor grad er dugnadsdrevet av foreldre som har en tilmålt tid til klubbarbeid,
ønsker foreldrene å benytte mest mulig av denne tiden til skapende arbeid for barn og unge, og minst
mulig dødtid til administrativt og politisk arbeid. Da er det viktig å lage rammebetingelsene enklest
mulig. Skikretsen har i denne perioden vært involvert med å lage driftsavtale for langrennsanleggene.
Først ut var Lillomarka Arena som har fått en avtale. BYM bruker denne avtalen som mal for å lage
avtaler mot øvrige anlegg/klubber.
Strategi.
Skikretsens kontinuitet i anleggsplanleggingen har gitt resultater: bevilgende myndigheter gjenkjenner
prosjekter når de gjentas år etter år av klubb, skikrets og idrettskrets. Derfor er en langsiktig
anleggsplan som holder på anleggsprioriteringene viktig. En prinsippfast prioritering har tjent oss vel
gjennom flere år. Idrettskretsen og kommunen kjenner igjen fra år til år de anlegg som vi ønsker
bygget ut, og det er lettere for kommunen å støtte seg på oss når våre ønsker til utbygging ligger i en
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anleggsplan som er gjennomarbeidet og er konsekvent. I det siste året har vi dessverre opplevd at
reguleringsplaner og penger til lovede anlegg ikke har kommet som håpet og ønsket.
Anleggsplanen
Skikretsens anleggsplan er det dokument som ligger til grunn for våre vurderinger av hvilke anlegg
som skal utbedres/bygges, og i hvilken rekkefølge. Anleggsplanen vedtas av skikretsens
anleggsutvalg. Utvalget består av en representant fra hver gren, samt skikretsleder og leder av utvalget.
Oslo kommunes ‘’Behovsplan Idrett’’
Behovsplanen for Idrett i Oslo er et styringsverktøy for Oslo kommune som skal synliggjøre behovet
for nye idrettsanlegg og arealer. Det er en 10-årig plan som rulleres hvert 2. år. I forbindelse med
rulleringen av Behovsplanen 2021-2028, har vi tidligere spilt inn ønsker om hvilke anlegg skikretsen
ønsker bygget og rehabilitert, og i hvilken rekkefølge.
Oslo Kommune ved BYM sin Behovsplanen for 2021-2028 må følges tett opp og vi må jobbe videre
med å få flere av anleggene fra anleggsplanen inn i behovsplanen ved neste revisjon.
Det er en forutsetning for kommunal bevilgning at anleggene står i den kommunale behovsplan. Det er
også en forutsetning av et anlegg står i den kommunale behovsplan for å få spillemidler, selv om det
ikke søkes kommunale midler.
Anlegg i Oslo
I en sesong hvor det endelig var lov å arrangere renn og arrangementer ser vi hvor viktig anlegg, og
marka er for klubbene og utøverne. En lang sammenhengende kuldeperiode ga gode forutsetninger for
produksjon av kunstsnø i anleggene. Man slapp å drive opp/nedrigg mange ganger som sparer
dugnadstimer og det var denne kunstsnøen som gir stabile forhold gjennom sesongen når det er
begrenset med natursnø og Gyda kommer på besøk med vind, regn og varme midt på vinteren.
Utvikling av bydelsanlegg ("På ski der du bor") er viktig for rekrutering og at langrenn synes også for
de som ikke har marka som nabo, men også viktig for å hindre at mobilitet blir en stopper for skiglede.
Derfor ser vi det som ekstra viktig at rehabilitering av de lokale mindre alpinbakkene i Oslo kommer i
gang som lovet for å gå flest mulig på ski der de bor. Dette gir utvilsomt økt aktivitet.
Marka politikk.
Nasjonalpark i Østmarka?
Statsforvalteren har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet alternativer til en nasjonalpark i
Østmarka. Forslaget er sendt til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet for gjennomgang,
før det eventuelt skal sendes på en bred høring.
Skikretsen har i hele prosessen vært klare på at vi ønsker en situasjon som den er nå for skiidretten og
at en Nasjonalpark ikke har noen fordeler for oss.
Registrering av friluftsområder:
Bymiljøetatens (BYM) arbeid om registering av friluftsområder og naturtyper.
Beskrivelsen av friluftsområder er datagrunnlag som trolig vil bli brukt i planarbeid i senere. Hvis det
er feil i beskrivelsen av områder der skianlegg ligger kan det bli feilreferert av senere brukere av
datagrunnlaget. Vi hadde derfor innspill til tekstrettelse for de 3 områdene, Linderudkollen, Skullerud
og Frognerseteren, som gjelder Hemingseter.
Fremdrift av noen anlegg:
For anleggsberetning av enkeltanlegg henvises det grenenes beretninger.
Anleggsutvalget har bestått av:
Leder:
Atle Rømo
Langrenn:
Øystein Grande
Alpint:
Sabine Merky
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Hopp:
Fra styre:

Endre Landbø
Gudbrand Bakke

9. OPPSUMMERING
Siden jeg begynte å skrive sluttord i årsberetningene i skikretsen for flere år siden, er dette en
beretning om at vi har gjort unna det meste omkring Covid19 og er tilbake til normalen i bakker og
løyper. Og at vi generelt må kunne være glade for å ha lagt pandemien bak oss.
Dessverre var vi ikke helt ferdig med smitten og dette rammet dessverre våre OL-deltakere, -Jarl
Magnus i kombinert, Heidi og Simen i langrenn, -alle medaljekandidater. Og Trym i Telemark ble
skadet og VM ble dermed ikke som forventet.
Men vi kan likevel glede oss over masse gode resultater av Oslo-løpere internasjonalt og nasjonalt, se
rapportene fra grenene seinere i beretningen. På vårmøtet skal vi hedre mange av disse løperne.
Som det framgår av beretningen og regnskapet, er økonomien i skikretsen solid også denne gangen.
Jeg registrerer at det igjen ble overskudd og at det blir fordelt midler til alle skigrenene som kan
brukes på diverse aktiviteter..
Helt til slutt mange takk til alle klubber, til alle i kretsstyret og til alle andre tillitsvalgte i grener, i
team osv. Jeg er tross alle vanskelighetene imponert over innsatsen lojaliteten og kreativiteten. Vi har
igjen vist at vi kan samarbeide og arrangere store skirenn, jf bla. Hovedlandsrennet for 15-16-åringer
fra hele landet Tusen takk for sesongen 2021/2022. Nå retter vi blikket mot neste skisesong, sikkert
også med litt utfordringer, men med nye muligheter og fortsatt godt fellesskap til beste for skisporten i
Oslo.

Oslo, den 20.mai 2022
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Årsberetning 2020/2021 – Alpin
Organisasjon
Komiteen har bestått av følgende:
Leder:
Finn Espen Sellæg, Ready
Nestleder,
Marianne Owesen Hoel, Heming
HL/LF ansvarlig, terminliste: Espen Granerud, Ljan
Anlegg:
Sabine Merky, Kjelsås
Trenerkoordinator/sportslig
Kasper Sjøstrand, Kjelsås
Koordinering Oslo Vinterpark Jon Børre Lien, Heming
Oslo Cupen/runden:
Linda Vist, IRS
Møter
Det er avholdt 5 møter. I tillegg er det avholdt vårmøte og høstmøte hvor alle klubbene har vært
invitert. Oslo Skikrets har vært representert ved representant fra styret ved NSFs vårmøte og høstmøte.
I tillegg har representanter for styret deltatt i diverse møter med eiere/ administrasjon, brukergrupper,
skiforbundet og skianlegg.
Idrettsregistrering
Det var i Oslo for sesongen (2021) registrert totalt 1826 utøvere innen alpin, mot 1790 utøvere i
forrige sesong (2020). Det var registrert 115 aktive FIS-løpere fra Oslo krets i sesongen, som har trent
i egen klubb, lag eller skigymnas. Antallet løpere i alpint har vært stigende de siste årene, fra et nivå
på rundt 1700 løpere i årene 2015-2016, men vi har merket en nedgang gjennom to sesonger med
nedstengning på grunn av krona. Antall FIS-løpere er stigende fra et nivå på rundt 75 løpere i årene
2014-2016. Totalt sett er vår vurdering av interessen for alpinsporten er jevnt stigende i Oslo.
Klubbene melder om god økning av medlemmer i de yngre gruppene, men enkelte klubber sliter med
begrenset kapasitet for trening i alpinbakkene.
Økonomi
Alpinkomiteen har støttet de ulike cupene og KM med premier Kretsen har bidratt med midler til
innkjøp av nett til Wyller, og porter til Snøhallen. Alpin har ca. kr 195 901 i avsatt midler som kan
disponeres til ulike tiltak.
Heiskortstøtte – støtte fra Oslo kommune
Et vesentlig bidrag er også i år fordelt på alle aktuelle klubber i Oslo, gjennom den ordningen som
eksisterer for dette i kretsen. Dette utgjør årlig omtrent kr 600.000, - som fordeles på alle grener som
betaler heiskort knyttet til sin trening.
OSK terminliste/ renn
Terminlisten har vært utarbeidet av AK Oslo Skikrets i samarbeid med klubbene og etter vanlige
prinsipper. Etter to sesonger uten renn var vi endelig i gang igjen med alpinrenn i Oslo denne
sesongen. Vi gjennomførte åtte renn i Oslo Cup for U12 og Oslorunden for 10 år og yngre på ulike
alpinbakker rundt omkring i hele Oslo. Det har vært en snøfattig vinter i Oslo, men en kuldeperiode
før jul gjorde at alle bakkene fikk lagt tilstrekkelig med kunstsnø. I Grefsen var bakken åpen fra 1.
desember til 1. mai.
Men på grunn av korona har det ikke blitt gjennomført et eneste renn i Oslo denne vinteren. Det har
heller ikke vært gjennomført hovedlandsrenn for U16 eller Telenorleker for U14.
Forberedelse av neste års terminliste vil skje på samme måte som i tidligere år, med Oslo Cup for U12
og Oslorunden for 10 år og yngre. Det planlegges også for rangeringsrenn og KM for U14 og U16.
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Landsfinalen og Hovedlandsfinalen
Telenorlekene (Landsfinale for U14) 2020 skulle vært avholdt på Norefjell, mens hovedlandsfinalen
(U16) skulle vært avholdt på Geilo og Ål, men begge ble dessverre avlyst på grunn av
koronasituasjonen.
Telenorlekene skulle etter planen vært arrangert av Heming og Ready i Wyller i 2021, men på grunn at
korona er dette nå utsatt til 2023.
Sportslige Resultater
Ingen renn har vært avholdt for U16 og yngre denne vinteren. Det har imidlertid vært avholdt FIS-renn
i Norge. Oslo Skikrets har mange gode resultater å vise til blant FIS-løperne denne vinteren.
Tryvann / Wyller
Bakkefordelingsmøte og koordinering av aktiviteter er gjennomført etter vanlige prinsipper.
Bakkefordelingsmøte ble gjennomført mellom trenere, klubbkoordinatorer og i samarbeid med Oslo
Vinterpark. Klubbene samkjører på aktuelle alderstrinn.
Anlegg
Aktiviteten i alpint foregår i en rekk store og små alpinbakker i Oslo. Mange av de små bakkene eies
og drives av Oslo kommune, mens de større bakkene er kommersielle og privat eid. For alle bakker
har vi avtaler som sikrer tilgang til trening og konkurranser for klubbene i Oslo Skikrets.
Vi opplever imidlertid stort press på tilgang til trenings- og konkurransetraseer. Spesielt gjelder dette
for storslalåm og fart, men også for slalåm og grunnleggende skitrening for yngre barn er det sprengt
kapasitet. Det er kun Wyllerløypa i Oslo som er egnet til å trene storslalåm og fart, og alle klubber i
Oslo bruker denne traseen én eller flere ganger i uka.
Det har vært lite snø i Oslo i vinter, men kaldt vær før jul gjorde at bakkene med kunstsnøanlegg fikk
produsert mye snø. Dette har medført at vi har hatt gode treningsforhold i de fleste bakkene.
Det er stort behov for utvikling av flere trenings- og konkurransebakker for alpinsporten i Oslo. Og det
er behov for opprusting av de mindre bakkene for å bedre kapasitet i bakke og heis, samt en betydelig
oppgradering av kunstsnøproduksjonskapasiteten. Øverst på skikretsen sin prioriteringsliste står en
modernisering og utvidelse av Grefsenkleiva/Trollvann, samt en opprustning av de kommunale
anleggene i Sloråsen, Jerikobakken og Leirskallen.
Klubbsamarbeid
Klubbsamarbeidet i kretsen fungerer bra.
Kretslag/ samarbeid
Det er ikke etablert eget kretslag, da man har satset på samarbeid i en bredere skala. Løperne trener
uansett mye sammen i hverdagen, da de deler traseer i Wyller.
NSF – Laguttak/ Uttak til internasjonale renn
For sesongen 2022/2023 har NSF tatt ut totalt 34 løpere, i tillegg til løpere på Para-laget. Dette er en
økning fra 29 løpere i fjor.
Løpere fra Oslo skikrets på lag;
Pernille Dyrstad Lydersen
Kjelsås
Bianca Westhoff Bakke IL
Heming
Henrik Røa
Heming
Fabian Wilkens Solheim
Heming
Alexander Steen Olsen
Kjelsås
Kasper Kindem
Ready

C status
C status
B status
B status
B status
C status
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Christian Oliveira Søvik
Theodor Brækken
Marcus Grasto Nilsson
Magnus Balchen
Hanne Vadseth
Thomas Daae

Kjelsås IL
IRS
Ready
Ready
Ready
IRS

C status
C status
B-status, para elite alpint
B-status, para elite alpint
Medtrenende, para elite alpint
Medtrenende, para elite alpint

Oslo Skikrets hadde flere løpere uttatt til junior VM i Panorama, Canada i mars. Oscar Sandvik,
Ready, Tollef Haugen, Heming, Alexander Steen-Olsen, Kjelsås, Christian Oliveira Søvik, Kjelsås,
Oscar Zimmer, IRS, og Pernille Dyrstad Lydersen, Kjelsås. Alexander Steen-Olsen tok gull i både
slalom og storslalåm.
I OL i Beijing i februar deltok Fabian Wilkens Solheim, og vant bronse i lagkonkurransen.
Utdanning / Kurs
Vi har gjennomført flere trenerkurs både Trener I og Trener II, samt TD-kurs. Vi har også hatt trenere
fra Oslo som har tatt trenerkurs for funksjonshemmede i regi av Skiforbundet (ParaAlpint).
WEB
Oslo Skikrets bruker som hovedregel web som informasjonskanal ut til kretsens klubber og registrerte
alpinkontaker. Kretsen ønsker å motta informasjon og materiale fra klubbene, som kan legges ut på
kretsens hjemmeside.
Takk for godt samarbeid i året som har gått.
Oslo, mai 2022
Alpinkomiteen i Oslo Skikrets
‘

Foto:Scanpix
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Årsberetning 2020/2021 – Freestyle
Sesongen 21/22 var som så mye annet fortsatt preget av pandemi og smittevern. Det var heller ikke
den mest snørike sesongen i de tidlige månedene. Allikevel viste værforholdene seg gode nok og de
kommersielle anleggene fikk anledning til å kunne produsere snø i gode kvanta. De samme anleggene
har fortsatt sitt viktige og riktige fokus med å øke prioriteringen av skipark i sine anlegg, og gjennom
sesongen har det vært gjennomgående gode skussmål, især av Oslo Vinterpark Tryvann.
Som tidligere sesonger har de også nå et parkanlegg i bunnen av Wyllerløypa, som ble driftet noe
lengre enn resten av anlegget og sesongen ble avrundet med en fantastisk påske. Half-pipen i Wyller
ble igjen bygd opp, som er et viktig element for satsingen i skikretsen til en av grenene representert i
de Olympiske leker.
Etter flere år med pandemi har man nå høstet erfaringer og rutiner som har kommet svært godt med til
gjennomføringene av konkurranser innad i grenen. Det ble gjennomført étt norgescuprenn i kretsen i
år. Dette i Wyller, der det ble avhold Big Air konkurranse. Tilbakemeldinger fra deltagere og frivillige
har gjennomgående vært positive til hvordan rennet har vært gjennomført. Da både på med tanke på
det sportslige, men også smittevernmessig.
Som tidligere år vil det fortsatt være anleggssituasjonen i skikretsen som vi ser som den største
utfordringen for freestylegrenene. De nødvendige parkanleggene for freestyle sine forskjellige grener
er krevende i form av nødvendig infrastruktur for å sikre snø og utforming, men også kompetanse for å
sikre riktige, trygge og tilgjengelige anlegg. Samtidig er dette et viktig rekrutteringsvilkår til en stadig
mer populær skigren, med en spesielt stor interesse blant de yngre utøverne. De siste årene har det
vært en svært god og positiv utvikling på dette punktet. Dog har man det inntrykket at det fortsatt er
prekært med flere anlegg for å sikre kapasitet, tilgjengelighet og for å senke terskelen for rekruttering
til sporten. Vi ser med glede på utvidelsen av anlegget i Grefsenkollen, og håper på et godt tilbud for
freeski der også i årene som kommer.
Som nevnt ved tidligere år vil komiteen bemerke situasjonen til freestylegrenene der samtlige av
aktuelle treningsanlegg på vinterstid befinner seg i kommersielle anlegg som ikke dekkes av de
offentlige støtteordninger. Vi vil igjen understreke ønsket om å finne muligheter for andre
støtteordninger slik at barn og unge, i det som de siste årene har vært den raskest voksende skigrenen i
landet, sikres offentlig støtte på samme linje som de tradisjonelle skigrenene. Skiklubbene i kretsen
oppfordres som alltid til å søke om økonomisk støtte til å gjennomføre trening og annen aktivitet for
grenen, som for eksempel skiforbundets heiskortstøtte eller støtte til utlån av ski og utstyr man kan
benytte ved eventuelle introduksjonsdager for de som vil prøve seg i sporten.

Oslo, 30. april 2021
Frode Wirum Sæter
Leder i Freestylekomitéen
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Årsberetning 2020/2021 – Hopp
Hoppkomiteen består av;
Leder
Nest Leder
Styremedlem;
Styremedlem;
Anlegg;

Hege M. Furfjord
Marius Huse
Oscar Westerheim
Steinar Midskogen
Endre Landbø

Kollenhopp
Ready /Kollenhopp
Bækkelaget IL
Try IL
Østre Aker

Komitemøter og representasjon
Hopp- og Kombinertkomiteen i Oslo Skikrets samarbeider tett og har felles møter. Det er i løpet av
perioden avholdt 4 komitemøter (fysiske og teams) i tillegg har hoppkomiteen gjennomført 3 møter
alene.
Komitéen har behandlet flere saker i løpet av året, og komiteens medlemmer er løpende orientert om
ting av betydning.
Vi har i 2022, som tidligere, hatt et godt og tett samarbeid med klubbene i kretsen og Oslo Kommune
ved Bymiljøetaten.
Hoppkomiteens leder har i tillegg til å delta på styremøtene i Oslo Skikrets deltatt på flere møter med
NSF Hopp, hoppkomiteen samt møter med Hoppkomiteledere i alle skikretser i hele landet og de
andre teamene.
Oslo Skikrets samarbeider svært tett med Akershus Skikrets og Østfold Skikrets, både i planleggingen
av terminlister og i gjennomføringen av konkurranser.

Covid 19
Vi har også i år blitt noe påvirket av pandemien. Toppidretten har gått tilnærmet normalt på nasjonalt
og internasjonalt nivå. For veteraner, ungdommer og rekrutter kunne man starte tilnærmet normal
treningsaktivitet for alle grupper våren 2021, men konkurransesesongen kom ikke ordentlig i gang før
utpå høsten 2021.

Aktivitet
Det har vært mye aktivitet og svært mange gode prestasjoner i 2021/2022, både på individnivå og lag.
Rekruttering og anlegg har høyest prioritet i Komiteen. Kollenhopp, som er landets største hopp- og
kombinertteam og Østre Aker samarbeider svært godt om å skape aktivitet.
I tillegg til de fem bakkene i Midtstulia og Holmenkollen, har det blitt gjennomført både treninger og
renn i alle bakkene Linderudkollen denne vinteren. I tillegg har det blitt hoppet i Nordre Hyttli og Lille
Tårnbakken.
Kollenhopp har fortsatt meget bra påfyll av nye utøvere, både rekrutter, ung og veteraner. Medio mars
2022 var det 20 hoppere i Hopp Elite menn, 4 hoppere Hopp Elite Kvinner, 13 Kombinert Elite menn,
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5 Kombinert elite Kvinner. 33 i Kollenhopp Ung gutter, 8 i Kollenhopp Ung Jenter, 32 i Kollenhopp
rekrutt og Kollenhopp masters med 20 medlemmer. Totalt 135 utøvere. 6 av disse er på landslag.
Med Covid 19-midler fra Oslo Idrettskrets ble det arrangert Sommerhoppskole 3 uker sommeren 2021.
Et fantastisk Mini Raw Air ble arrangert under Kollenhoppuka i uke 26, og det er stor aktivitet i alle
bakker i Midtstulia hele året igjennom.
Try har egen for 6/7 åringer i Midtstulia en gang i uken. Her deltar det mellom har 25 – 40 barn.
Østre Aker har denne vinteren hatt rundt 20 barn under 12 år på trening i Linderudkollen. De har også
noen svært aktive veteraner.
De øvrige klubbene som har registrerte hoppere; Bækkelaget, Heming, Koll og Vestre Aker har
utøvere på junior- og elitenivå.
I 2021/2022 har det i kretsen blitt arrangert en rekke renn for utøvere på alle nivåer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åpent KM hopp og kombinert, i Midtstubakken og Midtstulia, juni
Kollenhoppuka i juni
Sommerhoppskole i august
HL og Hovedrenn i Midtstulia, august
SeptemberCup i Midtsulia 3 onsdager i september
COC hopp Midtstubakken i september
NC hopp i Midtstubakken i september
NM hopp normalbakke, Midtstubakken i oktober
NC hopp, Midtstubakken i desember
Telenorkarusell i Midstulia i januar/februar
Jr. NM storbakke Holmenkollen i januar
NC Hopp Holmenkollen i januar
Sr. NM storbakke Holmenkollen i januar
Jentene og Guttenes Holmenkollrenn i Midtstulia i januar
KM alle klasser hopp og kombinert i Linderudkollen i februar (sammen med Akershus og
Østfold)
Kollenlekene (erstatning for Solan Gundersens Vinterleker som ble avlyst) i Midtstulia i
februar
HL i Midtstulia i februar
World Cup/Raw Air Holmenkollen I mars

Økonomi
Hopp og Kombinert har felles økonomi. Vi er i god balanse.

Dommere og TD
Oslo har Norges eldste skidommerlaug. Dessverre ser vi at også alderen på dommerne blir eldre. For å
sikre tilvekst av dommere har Kollenhopp i samarbeid med Oslo, Østfold og Akershus satt i gang et
prosjekt for å rekruttere og lære opp nye.
John Even Westby bistår kretsen med å skaffe dommere og TD til lokale renn.
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Sluttkommentar
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kommune, Kollenhopp og Østre Aker for arbeidet med å holde
anleggene åpne og sikre gode forhold for våre utøvere. Dommere, TD, tillitsvalgte, rennarrangører,
foreldre og ikke minst trenere og ledere i Kollenhopp og Østre Aker fortjener en stor honnør for
arbeidet de legger ned. Takk også til Wang Toppidrett og Wang Ung for positivt og konstruktivt
samarbeid.
Antall utøvere i Oslo skikrets har sakte, men sikkert økt de siste årene. Og, de hevder seg godt store
som små både nasjonalt og internasjonalt. Det betyr ikke at vi ikke skal fortsette arbeidet med
rekruttering og legge forholdene til rette for utøverne slik at frafallet minskes. I tillegg vil vi arbeide
videre med at enda flere jenter begynner med hopp, og vi må sikre at vi også i fremtiden har dommere
og TD i kretsen.
Vi gleder oss til å følge alle våre utøvere, store som små i kommende sesong og ønsker alle lykke til
med sesongforberedelsene til sommeren og høsten.
Med Vennlig Hilsen
Hege M Furfjord
Hopp Komiteen Oslo Skikrets
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Årsberetning 2020/2021 – Kombinert
Kombinertkomiteen:
Leder
Kristoffer Erichsen
Medlem
Endre Landbø
Medlem
Carlo Brømel

Kollenhopp
Østre Aker
Kollenhopp

Komitemøter og representasjon
Hopp- og Kombinertkomiteen i Oslo Skikrets samarbeider tett og har felles møter. Det er i løpet av
perioden avholdt 4 komitemøter (fysiske og teams) i tillegg har hoppkomiteen gjennomført 3 møter
alene.
Komitéen har behandlet flere saker i løpet av året, og komiteens medlemmer er løpende orientert om
ting av betydning.
Vi har i 2022, som tidligere, hatt et godt og tett samarbeid med klubbene i kretsen og Oslo Kommune
ved Bymiljøetaten.
Kombinertkomiteens leder har i tillegg til å delta på styremøtene i Oslo Skikrets deltatt på flere møter
med NSF kombinert, kombinertkomiteen (sitter selv i komiteen) samt møter med kombinert
komiteledere i alle skikretser i hele landet og de andre teamene.
Oslo Skikrets samarbeider svært tett med Akershus Skikrets og Østfold Skikrets, både i planleggingen
av terminlister og i gjennomføringen av konkurranser.

Covid 19
Vi har også i år blitt noe påvirket av pandemien. Toppidretten har gått tilnærmet normalt på nasjonalt
og internasjonalt nivå. For veteraner, ungdommer og rekrutter kunne man starte tilnærmet normal
treningsaktivitet for alle grupper våren 2021, men konkurransesesongen kom ikke ordentlig i gang før
utpå høsten 2021.

Aktivitet
Det har vært mye aktivitet og svært mange gode prestasjoner i 2021/2022, både på individnivå og lag.
Rekruttering og anlegg har høyest prioritet i Komiteen. Kollenhopp, som er landets største hopp- og
kombinertteam og Østre Aker samarbeider svært godt om å skape aktivitet.
I tillegg til de fem bakkene i Midtstulia og Holmenkollen, har det blitt gjennomført både treninger og
renn i alle bakkene Linderudkollen denne vinteren. I tillegg har det blitt hoppet i Nordre Hyttli og Lille
Tårnbakken og Schrøderbakken.
Kollenhopp har fortsatt meget bra påfyll av nye utøvere, både rekrutter, ung og veteraner. Medio mars
2022 var det 20 hoppere i Hopp Elite menn, 4 hoppere Hopp Elite Kvinner, 13 Kombinert Elite menn,
5 Kombinert elite Kvinner. 33 i Kollenhopp Ung gutter, 8 i Kollenhopp Ung Jenter, 32 i Kollenhopp
rekrutt og Kollenhopp masters med 20 medlemmer. Totalt 135 utøvere. 6 av disse er på landslag. Når
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det gjelder kollenhopp rekrutt og kollenhopp ung så gjør vi alt vi kan for at utøvere er aktive både i
hopp og kombinert da de blir bedre utøvere uavhengig av hva de velger senere.
Med Covid 19-midler fra Oslo Idrettskrets ble det arrangert Sommerhoppskole 3 uker sommeren 2021.
Et fantastisk Mini Raw Air ble arrangert under Kollenhoppuka i uke 26, og det er stor aktivitet i alle
bakker i Midtstulia hele året igjennom.
Try har egen for 6/7 åringer i Midtstulia en gang i uken. Her deltar det mellom har 25 – 40 barn.
Østre Aker har denne vinteren hatt rundt 20 barn under 12 år på trening i Linderudkollen. De har også
noen svært aktive veteraner.
De øvrige klubbene som har registrerte hoppere; Bækkelaget, Heming, Koll og Vestre Aker har
utøvere på junior- og elitenivå.
I 2021/2022 har det i kretsen blitt arrangert en rekke renn for utøvere på alle nivåer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åpent KM hopp og kombinert, i Midtstubakken og Midtstulia, juni
Kollenhoppuka i juni
Sommerhoppskole i august
HL og Hovedrenn i Midtstulia, august
SeptemberCup i Midtsulia 3 onsdager i september
COC hopp Midtstubakken i september
NC hopp i Midtstubakken i september
NC kombinert Midtstubakken i oktober
NM hopp normalbakke, Midtstubakken i oktober
NC hopp, Midtstubakken i desember
Telenorkarusell i Midstulia i januar/februar
Jr. NM storbakke Holmenkollen i januar
NC Hopp Holmenkollen i januar
Sr. NM storbakke Holmenkollen i januar
Jentene og Guttenes Holmenkollrenn i Midtstulia i januar
KM alle klasser hopp og kombinert i Linderudkollen i februar (sammen med Akershus og
Østfold)
NC Kombinert Holmenkollen i februar
Kollenlekene (erstatning for Solan Gundersens Vinterleker som ble avlyst) i Midtstulia i
februar
HL i Midtstulia i februar

Økonomi
Hopp og Kombinert har felles økonomi. Vi er i god balanse.

Dommere og TD
Oslo har Norges eldste skidommerlaug. Dessverre ser vi at også alderen på dommerne blir eldre. For å
sikre tilvekst av dommere har Kollenhopp i samarbeid med Oslo, Østfold og Akershus satt i gang et
prosjekt for å rekruttere og lære opp nye.
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John Even Westby bistår kretsen med å skaffe dommere og TD til lokale renn.

Sluttkommentar:
Vi vil rette en stor takk til Oslo Kommune, Kollenhopp og Østre Aker for arbeidet med å holde
anleggene åpne og sikre gode forhold for våre utøvere. Dommere, TD, tillitsvalgte, rennarrangører,
foreldre og ikke minst trenere og ledere i Kollenhopp og Østre Aker fortjener en stor honnør for
arbeidet de legger ned. Takk også til Wang Toppidrett og Wang Ung for positivt og konstruktivt
samarbeid.
Antall utøvere i Oslo skikrets har sakte, men sikkert økt de siste årene. Og, de hevder seg godt store
som små både nasjonalt og internasjonalt. Det betyr ikke at vi ikke skal fortsette arbeidet med
rekruttering og legge forholdene til rette for utøverne slik at frafallet minskes. I tillegg vil vi arbeide
videre med at enda flere jenter begynner med hopp, og vi må sikre at vi også i fremtiden har dommere
og TD i kretsen.
Vi gleder oss til å følge alle våre utøvere, store som små i kommende sesong og ønsker alle lykke til
med sesongforberedelsene til sommeren og høsten.
Med Vennlig Hilsen
Kristoffer Erichsen
Kombinertkomiteen Oslo Skikrets

Foto:Scanpix
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Årsberetning 2020/2021 – Langrenn
Langrennskomiteen:
Leder
Nestleder
TD ansvarlig
Anleggsansvarlig
Senioroppmann Obos/Elon
Leder Team Kollen
Oppmann 15/16
Oppmann 15/16
Oppmann 15/16
Oppmann 13/14
Oppmann 13/14
Ungdomsrepresentant:
Ungdomsrepresentant:

Espen Utaker
Ole Bjørkmann
Kenneth Hugo Sjåfjell
Øystein Grande
Arild Hustad
Aage Hagen
Karianne Løken
Jens Chr. Holm
Morten Omland
Ragnar Jacobsen
Øystein Thuen
Emilie Krogsrud
Sivert Enger

Vestre Aker skiklub
Heming
Idrettslaget Try
Røa
Kjelsås
Lyn
Bækkelaget
Lyn
Kjelsås
Røa
Røa
Heming
Røa

Etter to år med corona med minimal felles aktiviteter og en fjorårs-sesong uten skirenn har vi vært
spent på oppslutningen på treninger, samlinger og konkurranser.
Klubbene har vært svært kreative de to siste corona-sesongene og i fjorårets vinter med mye snø i
Nordmarka og andre innendørsaktivteter stengt, ble det meldt om rekordmange barn, ungdom og
familier i skiløypa. Spørsmålet er om dette også ville vise seg i årets rekruttering til klubbene.
Det er vanskelig å si noe sikkert om deltaker-antall foreløpig, sammenlignet med tidligere år. En liten
nedgang har det nok vært i konkurranser, men noe av dette skyldes også at mange har hatt corona i
løpet av vinteren og derfor fått deler av sesongen spolert. Samtidig er årskullene 15-19 år rundt 10.000
færre enn 20-24-åringer, noe som også gir noe utslag på antall aktive langrennsløpere i disse
årsklassene.
Med 200 13-14-åringer på kretsens samling og rundt 280 aktive skiløpere i disse årskullene, viser det
at det gror godt og jobbes bra i kretsens klubber.
I Hovedlandsrennet vant Oslo skikrets både jente- og guttestafetten. Det samme skjedde i Kong
Haralds Ungdomsstafett.
I NM-junior stafett tok jentene sølv og gutta bronse, mens Oslo skikrets i NM-stafett senior hadde hele
På senior-nivå tok Lyn gull, Kjelsås sølv og Rustad 4. plass. Med Njård på 9. plass, Kjelsås 2 på
10.plass, Heming på 11. plass, Lyn 2 på 12.plass og Bygdøy på 13. plass, hadde Oslo skikrets 8 lag
blant de 13 beste. Det sier mye om bredden også på senior-nivå i Oslo skikrets.
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13-14 år (født 2008/09)

Årets aktive 13-14 åringer i Oslo Skikrets er en gruppe på ca. 280 ungdommer.
I sesongen 2021-2022 har Oslo Skikrets arrangert:
-

Barmarksamling i oktober
Superski Cup 2021/2022

Barmarksamling
Dato for samlingen: 16. oktober 2021
Base: Bogstad skole
Treningssted: Røa-jordet
Røa IL var for åttende år på rad vertskap for barmarksamlingen for 13- og 14-åringene. Som tidligere
var dette en lavterskelsamling med variert treningsopplegg og uten deltakeravgift. Deltakerne hadde
med matpakke, mens kretsen bidro med frukt og saft.
Samlet sett deltok om lag 200 ungdommer på samlingen. Røa stilte med hovedtrenerne på samlingen,
mens de andre klubbene stilte med hjelpetrenere.
I gjennomføringen av samlingen ble deltakerne delt inn i grupper/lag på tvers av klubber. Selve
treningsopplegget var tredel:
1) Løype med poster der hvert lag måtte samarbeide for å løse oppgaver knyttet til styrke,
kondisjon, koordinering osv.
2) “Røa-intervall” der deltakerne løp ulike intervalldrag i motbakkene på Røa-jordet
3) Lagstafett med jaktstart basert på første økt på Bogstad skole
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Marit Bjørgen holdt foredrag i lunsjen og det det var mulighet å stille spørsmål etter foredraget.
Barmarkssamlingen ble tatt meget godt imot av barna, og det var mange som gav utrykk for at de
syntes dette hadde vært et topp opplegg.
Superski bistod og hjalp til med trener på Røa-intervallene.

Superski cup
Superski cup 2021 ble gjennomført for 13- og 14-åringer tilhørende Oslo skikrets. Cupen var satt opp
med 11 renn der seks gikk klassisk og fem i fristil. Som tidligere var det krav om deltakelse i 5 renn,
hvorav minst to i hver stilart, for å fullføre cupen.
Det var ingen deltakeravgift.
Følgende renn – gjennomført i perioden 8. januar til 21. mars – inngikk i Superski cup:

Alle renn ble svært godt gjennomført.
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Superski delte ut pannebånd til deltagerne på Oslo skifestival, de som ikke deltok der kunne hente hos
Superski Deltakerne.
Alle som fullførte cupen fikk deltakerpremie. Premieutdelingen ble gjennomført i forbindelse med
sesongavslutning i Kollen arrangert av Superski. Da ble det gjennomført uhøytidelige konkurranser og
det hele ble avsluttet med grilling og utdeling av premier. Arrangementet var vellykket, og det var
over 150 deltagere.

Kommunikasjon med deltagerne i cupen har blitt gjort gjennom vår egen Team Oslo-app hvor
resultater har blitt distribuert samt påminnelser og informasjon om renn og samling.
Økonomi
Årets cup for 13- og 14-åringer har hatt Superski som sponsor. Superski har dekket kostnader for
cupen. Dette inkluderer ledertrøyer, pannebånd til alle deltakere, premier til de tre beste i hver klasse
og deltakerpremie til alle som fullførte cupen.
Vi vil benytte anledningen til å takke alle klubber som har arrangert renn samt Superski for et godt
samarbeid.
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Kommende sesong
Superski har sagt seg villig til å stille opp som sponsor også kommende sesong. Det har vært et veldig
godt samarbeid, og Superski «treffer» bra som sponsor, langrenn er det de brenner for.
Superski ønsker at det opprettes Facebook plattform for Superski cup, de er nødt til å kunne
kommunisere med de som deltar i cupen, både med bilder små innlegg etc. App som er utviklet
fungerer ikke til dette formålet. App kan fint benyttes til terminliste og resultater, men kommunikasjon
må foregå et annet sted.
Av Ragnar Jacobsen, Røa og Øystein Thuen, Røa.
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15-16 år (født 2006/2007)
Først og fremst er det viktig å fremheve at både utøvere, trenere og øvrig støtteapparat er svært tilfreds
med å ha fått gjennomført en vintersesong uten avlysninger av renn verken pga. korona eller
snømangel.
Ved tiltredelse av oppmannsvervene for gruppen 15-16 år var vi samstemte i ønsket om å forsøke å
tilrettelegge for å få med flest mulig utøvere på renn og treningssamlinger i regi av kretsen, og forsøke
å tone ned noe av det tidligere høye fokuset på vinnere, utstyr og prestasjoner.
Så vidt vi har registrert har det vært lite frafall av utøvere gjennom vintersesongen, annet enn ved
enkelte sykdomsforfall.
Det har vært gjennomført følgende aktiviteter for gruppen:
•

Samlinger
o Høstsamlinger x2 Rulleski sprint Kollen + Rustad barmarkssamling
o Vintersamling x1 Holmenkollen etter Try sprint
o Sesongavslutning – ikke avklart, planlegges med gjennomføring i juni

•

Terminliste – Møller Bil Cup
o 10 renn med 6 fristil og 4 klassisk som inngikk i Møller Bil Cup sammen med
skikretsene Akershus og østfold:
▪ 2 sprint – klassisk og fristil
▪ 1 cross fristil
▪ 1 rulleski fristil
▪ 3 klassisk distanse
▪ 2 fristil distanse
▪ 1 duathlon begge stilarter
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Forbedringsforslag:
o
o
o
o
o

•

Det er flere tilbakemeldinger om at rennbelastningen blir stor og at kretsen bør
vurdere enten å kutte ned på antall renn og/eller legger flere renn til samme helg (både
lørdag og søndag) og eventuelt supplerer med noen flere midtukerenn.
Rulleskirenn kan inngå i en egen cup med avslutning i Fredrikstad (3 renn fordelt på
alle kretser), fremfor å inngå i cupen.
Jutulcrossen var ikke egnet for denne årsklassen og bør ikke inngå i cupen (løypen var
for kort og dårlig). Kan ev. erstattes av cross-renn i Kollen (i HL-løypa).
Kun fire av cuprennene ble i år arrangert av klubber i Oslo skikrets. Dette er renn med
størst påmelding. Mht. at Oslo skikrets er driveren for cupen (mht. sponsor, app,
premiering mm.) bør Oslo arrangere flere renn neste sesong.
Det anbefales å videreføre midtukerennet Kollen sprint som Try arrangerte for oslo
skikrets som del av cupen. Dette var braksuksess

HL
o
o
o

Holmenkollen var ubetinget suksess med mange deltakere fra Oslo, hvor bredde var i
fokus
Løypeprofilen ble gjort noe mildere, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger
om dette
Oslo skikrets hadde svært gode sportslige resultater med vinnere/pallplasseringer i alle
de individuelle rennene. Kretsens førstelag vant både jente- og guttestafettene.
▪ Trenere fra Lyn, Kjelsås og Bækkelaget håndterte uttak til stafetten med egne
møter før uttak
▪ Modellen som ble brukt hadde svakheter som favoriserte de med færrest renn
▪ Uttak gikk bra med noen få unntak, som skapte mye støy.

Forbedringsforslag:
Uttak til stafett kan håndteres bedre neste sesong med enten færre uttaksrenn og/eller
tydeligere kommunikasjon rundt at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen justeringer
basert på prestasjoner og anbefalinger fra trenere. Det anbefales at uttakskriteriene justeres til
1 renn (i samme stilart) + HL
•

KHUS
o Kong Haralds ungdomsstafett i Holmenkollen før femmila ble en stor suksess med
flott vær og gode sportslige prestasjoner, med 1. og 4. plass for Oslo. Skifest var
arrangør og la godt til rette for et flott arrangement, til tross for strenge
koronarestriksjoner og en del endringer fra tidligere år. Det var svært uheldig at TV2
(som kjøpte rettighetene til sendingen fra NRK) la visningen til betalingskanalen
TV2Play og uten kommentator. Dette er et klart kontraktsbrudd og Oslo skikrets bør
påse at Skiforbundet følger dette opp overfor NRK og TV2.
Forbedringsforslag:
o Det kan vurderes å endre tidspunktet for gjennomføring. Søndag morgen er verken
Kongen eller tilskuere til stede. Dersom rennet flyttes til lørdag før tremila, får
utøverne kjenne på stemning og kan nyte banketten og eventuelt søndagen i Kollen.
o Flere kretser bør involveres i gjennomføringen, spesielt rundt logistikken i Kollen, se
for øvrig egen rapport.
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o
•

Uttakskriterier kan være 2 predefinerte renn (inkl. fristil Oslo Skifestival) + KM

App for Møller Bil Cup
o Vi har fått gode tilbakemeldinger om at appen er enkel i bruk og gir god informasjon.
o Det var enkelt å oppdatere resultater basert på EQ-timing, men en svakhet at andre
tilpasninger/oppdateringer/endringer må gjøres av utvikler
Forbedringsforslag:
o Kravspekken for kommende apper bør tydeliggjøre at resultater må kunne oppdateres
manuelt av administrator
o Oslo skikrets må påse at informasjon på web-siden om renn-regler er lik som i appen.
o 5 tellende renn + bonus siste renn fungerte fint, men skapte en noen utfordringer for
utøvere som hadde koronaforfall på obligatoriske klassiske renn. Vi åpnet derfor for at
duathlon kunne telle som klassisk for utøvere med koronaforfall, noe som gjorde at
flere andre også ønsket individuell særbehandling – noe vi satt foten ned for. Man kan
med fordel tenke gjennom noen scenarier for utøverfrafall og hvordan det kan
håndteres før sesongen og informere tydelig i forkant om hvordan det håndteres.

•

Sponsor
o Vi har hatt Møller Bil som sponsor for cupen, og avtalen gjelder også for neste
sesong. Møller Bil bidro med rause 100 000,- som finansierte utvikling av app,
uttrekkspremier, filmproduksjon, premier/luer, beachflagg, vester til ressursteam og
uttrekkspremier.
o Vi ønsker å gjennomføre et møte med sponsor for å oppsummere, evaluere og
planlegge for neste sesong.

•

Øvrige erfaringer - fungerte bra:
o Alle renn + HL + KHUS er gjennomført med gode forhold
o Skicross har lavest antall utøvere
o Sprint i Kollen og Rossignolrennet har høyest antall utøvere
o Oslo Skifestival har utøvere fra hele landet og derav flest utøvere totalt
o Cup er helt avgjørende for at rennene skal være attraktive
o Endring av løypeprofil i Kollen og Holmenkollen er godt tatt i mot av utøverne
o Flere utøvere har gitt tilbakemelding om at det er fint at foreldre ikke har tilgang til
oppvarmingsområdet (erfaring vunnet gjennom korona-tilpasninger)
o Bruk av teams-møter og sosiale medier gjør det enklere med god kontakt med
klubbene.

•

Øvrige erfaringer - hva kan bli bedre?
o Infoflyt til klubb og lagledere med egne teams-møter før sesongstart og før HL
anbefales
o Sponsor kunne vært noe bedre fulgt opp. Kunne hatt oppfølgingsmøte underveis og
invitert dem til siste cuprenn. Vil tilby dokumentasjon og bilder fra cupen.
o Selv om alle renn ble gjennomført ble sosiale aktiviteter ifm. renn og samlinger
nedskalert pga. korona. Det bør gjennomføres kretssamling ifm. HL og flere sosiale
samlinger neste år
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Team Kollen 2021/2022
Team Kollen (TK) er et frivillig og forpliktende samarbeid på juniornivå mellom langrenns-klubbene i
Oslo, som ved samordning av ressurser og opplegg effektiviserer arbeidet med å sikre et bredt nivå og
gode sportslige resultater. Tilbudet er for de som vil satse på norgescup og junior-NM, og teamet besto
i sesongen 2021-22 av 129 løpere. Det stilles ikke krav til resultater for å være med i TK, og med en
jevn økning i antall løpere for noen år tilbake, økte utfordringene for trenere og ledere som skal
opprettholde et godt tilbud til alle. Etter at vi gikk tilbake til det opprinnelige tilbudet, med en pakke til
alle (avvikling av vinterpakke), har vi opplevd en stabilisering de siste to sesongene. Vi har opplevd
bedre kvalitet på samlinger, mindre utfordringer ift ro og orden samt at administreringen av Team
Kollen har blitt mindre tidkrevende.
TK ledes av et styre oppnevnt av samarbeidsklubbene, og har i år bestått av Aage Hagen (leder, Lyn),
Geir Henning Garstad (økonomi, Kjelsås), Margrethe Buskerud (booking, Njård), Hugo Henriksen
(booking, BSK), Torill Moland (booking, Heming), Tore Bjonviken (sportslig leder, Årvoll). Med i
ledelsen er også smøresjef Øistein Widding, Heming og hovedtrenere Jon Winsnes Rødland, BSK og
Morten Elieson, Røa.
Smørerne og trenere har stått på gjennom 6 samlinger og 3 NC/NM, samt finalen på Lygna. Deres
fantastiske innsats er helt sentral i det gode miljøet basert på våre grunnpilarer; Sosialt – Samarbeid Seriøst, som skaper god stemning, gode ski og gode resultater!
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Trening
Hoveddelen av treningen for løperne i TK foregår i klubbene. TK bidrar med gode treningsarenaer,
kompetansebygging, lagbygging og med å utnytte felles ressurser. Det gjelder både for utøvere,
trenere og smørere. Tilbudet har bestått av tre nærsamlinger, tre fjernsamlinger, smøring og
sekundering på norgescup. Tilbudet besto også av reise og opphold under NC i Trøndelag.
Resultater
Resultatene til Team Kollen har vært historisk gode gjennom sesongen. Veldig gledelig at vi stilte med
flest lag av alle kretsene på NM stafett og at begge første lagene havnet på pallen. Jentelaget tok sølv
mens gutta tok bronse. Hvis vi ser på statistikken over NC-poeng pr klubb og antall løpere som tar NC
poeng er det flere Oslo klubber blant topp 10. Oslo hadde 12 utøvere på topp 15 sammenlagtlista.
Av enkeltprestasjoner nevnes Milla Grosberghaugen Andreassen fra Bækkelaget som vant alle
rennene i NC /NM inkludert finalen på Lygna og toppet således sammenlagtliste i K17. Tuva Anine
Brusveen-Jensen, Lyn, ble nr 3 sammenlagt i NC samt at hun tok bronse i jr VM individuelt og gull
for Norge på stafetten.
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Smøring
Smøreteamet har vært operativt på NC-helgene på Nes, Åsen, Meråker og Lygna. For sesongen
2021/2022 ble det etablert et nytt smøreteam for Team Kollen. Deler av teamet, festeteamet, hadde
erfaring fra Norgescup tidligere mens glidteam og leder var nye for Norgescup.
Det nye teamet fikk en veldig god start med solid erfaringsoverføring fra det forrige teamet. Stor takk
til Terje Dengerud og Erik Moe som brukte rikelig med tid for å overføre den modellen som har blitt
utviklet. Det ble gjennomført en test-gjennomføring på Oslo Skifestival/Østlandsesterskap i januar for
å sikre en god gjennomkjøring før Norgescup. Deretter ble det gjennomført fire Norgescuparrangement hvor vi i stor grad brukte det samme opplegget for smøreteamet. Uten at det er innhentet
systematisk tilbakemelding fra klubbene opplever smøreteamet at årets gjennomføring har vært god og
at TK klubbene har fått et robust smøreopplegg og (svært) gode ski til konkurransene.
Vår anbefaling er at TK fortsetter å bygge videre på den modellen som er etablert også for neste år.
Nytt reglement i forhold til godkjente/ikke godkjente produkter har gitt ekstra arbeid både for
smøreteam og klubber. Dette vil sannsynligvis fortsette neste år med det utmeldte forbudet mot
fluorprodukter. Med stort antall produkter tilgjengelig har TK forsøkt å finne et fornuftig antall
produkter som brukes og også produkter som er tilgjengelig for klubbene. Smøreteamet har vært noe
underbemannet med kun ett fast medlem på glid-teamet. Dette har delvis vært dekket inn ved at Aage
Hagen har deltatt og delvis ved enda flere timer på andre medlemmer. Dette bør/må bedres til neste år.
Det har vært godt samarbeid med på tvers av smøreopplegget: TK smøreteam, klubber og trenere.
Mye tyder på at dagens smøreteam fortsetter neste sesong, noe vi verdsetter høyt.
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Reiser
Vi har i år hatt ter booking-ansvarlige i styret. Dette har vært helt nødvendig for å håndtere antall
løpere, kompleksiteten i bookingene i et år med mange avbestillinger. Vi ser en tendens til at Oslo
Skikrets får tildelt overnatting på NM / NC lang unna stadion (reisevei over 1 time). Dette medfører at
flere klubber søker å booke egen overnatting. I likhet med andre kretser ønsker Oslo Skikrets å bo
samlet da dette gir bedre samhold, enklere koordinering og er kostnadseffektivt.
Deling av NC er på to steder er ikke å anbefale. I sesongen 2021/22 ble NC i Trøndelag arrangert i
Meråker (17 og 18 år) mens de eldste juniorene hadde sitt NC i Steinkjer sammen med senior. Dette
gir utfordringer ift oppfølging av trenere / støtteapparat (smøring) samt at det går utover det sosiale,
noe vi ønsker å spille inn til NSF. Ellers har vi erfart at det er viktig med tidlig kommittering ift om
klubbene skal bo med TK eller ikke da vingling her skaper mye ekstraarbeid. En mulig endring, som
vi har spilt inn til klubbene, kan være at etter at kontakten med hotellet er oppdrettet tar klubbene over
ansvar booking, oppfølging, romfordeling, avbestillinger etc for egne løpere.
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Økonomi
Midler til drift av TK kommer i første rekke fra løper avgift (6700 kr /løper) og klubbavgift (8000
kr/klubb). I sesongen 2021-22 har vi også fått betydelig beløp i støtte fra Oslo Skikrets (200 000 kr)
som har vært viktig for å ikke å øke løper- og klubbinnbetalingene mer enn nødvendig. I tillegg har vi
mottatt 20 000 kr fra Skiforeningen og 35 000 kr fra Skifest hvor motytelsen er at vi stiller med
forpatrulje til WC i Holmenkollen. Året endte med et overskudd på 36 801 som overføres til Team
Kollen sin egenkapital.
Sesongen 2022/23
Beslutningstøtte for kommende sesong er gjenopført. Styret mottok gode tilbakemeldinger for
sesongen som er gjennomført og opplegget for neste sesong ble vedtatt. Det ble poengtert at TK fått til
noe helt unikt, som mange andre kretser misunner oss. Det er en grunn til at de andre kretsene ikke får
til det samme samarbeidet: det er ingen enkel øvelse å ha et opplegg som matcher de forskjellige
klubbkulturene, som skal legge til rette for gode resultater sosialt og i sporet, som skal administreres
av frivillige og som ikke skal være for kostbar. Opplegget for kommende sesong blir tilsvarende som
sesongen 2021/22 med unntak at vi nå gjeninnfører samlingen i Torsby rett etter sommerferien.
Samlingen i Torsby har vært erstattet med en Oslo-samling grunnet restriksjoner under covid. I Torsby
gjennomføres en utendørssamling (rulleski og løping) som gir en god start på samlingshøsten med
gode treningsfasiliteter og god ramme for det sosiale.
I tillegg gjøre noen tilpasninger for de eldste juniorene (2003) for å gjøre tilbudet enda bedre, samt å
sikre at overgangen til en satsning som senior i Oslo blir så god som mulig. Endringene ser pt ut til å
bli som følger:
De eldste juniorene (2003) som er med i Team Kollen innlemmes mer med «Team OBOS» - uten økt
medlemsavgift
•

Kan delta på trening(er) på dagtid
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•
•
•

Være med på en ekstra samling i august / september med «Team OBOS»
Erstatter Beitosamlingen med en egen snøsamling med «Team OBOS»
«Team OBOS» blir med på TK sine nærsamlinger

Team Kollens utøveravgift er svært kostnadseffektiv, for kr 8 000,- får man:
- 3 x 4 samlingsdøgn inkl transport og full kost og losji
- 3 nærsamlinger
- smøreekspertise under Norgescup
- vest
Vi gleder oss til en ny sesong!
Aage Hagen, leder Team Kollen.

TD-rapport
Sesong 21/22 ble gjennomført uten avlysninger på grunn av korona, men med smitteverntiltak som
gjorde at foreldre og publikum ikke fikk være med inn til start/ mål område sammen med utøveren i
begynnelsen av sesongen, men foreldre kunne gå ut i løypa for å heie. Dette tiltaket gjorde at
løperne/barna hadde mye mer ro før og etter start. Arrangører fikk mange positive tilbakemeldinger fra
barna etter disse tiltakene. Bør vurderes for fremtiden.
TDèr er ledere av juryen og var viktige rådgivere for arrangører og løpere fra planlegging til slutten av
et arrangement. TDène i Oslo hadde oppdrag på 4 rulleskirenn høsten 2021, 19 skirenn vinteren 2022
og disse arbeidsoppgavene ble fordelt på 15 TDèr. Det er 4 nye TDèr som har gjennomført kurs og
opplæring i sesongen 21/22.
Grenaderløpet ble avlyst på grunn av snømangel og de andre skirennene ble gjennomført med stor
suksess.
Oslo skikrets/Akershus gjenførte TD kurs i november hvor det er obligatorisk oppmøte for TD og renn
arrangører for å oppdatere seg på nye regler og retningslinjer. Kursholder var Fis TD Marte Trondsen.
TD ansvarlig for Oslo Kenneth Sjåfjell gjennomførte i januar 2022 møte med Oslo TDèr hvor
fokusområdene var på Smittevern, løypeprofil, tidtaking, premieutdeling og Fluorfri smøring. Endring
av premieutdelingen med klubbvis utdeling ble ikke gjennomført på grunn av korona restriksjoner, så
dette tiltaket vil være en sentral arbeidsoppgave for skisesongen 22/23.
Av Kenneth Sjåfjell
Mvh
Langrennskomiteen i Oslo skikrets
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Årsberetning 2020/2021 – Telemark
Møter og representasjon
Aktiviteten foregår i Bækkelagets Sportsklub Skigruppa, og det er tett og god kontakt med øvrige
telemarksmiljø i Akershus Skikrets og NSF sentralt. Gruppa har deltatt på fagmøter i NSF/TK både på
høst og vår.
Arrangement
Det har i sesongen vært tilnærmet normal NorgesCup-sesong med første renn på Kvitfjell i starten av
januar og siste renn i Sogn/Luster 23. april.
Lokalt har det vært avholdt renn sammen med Hagahogget Låmlåg i Vardåsen, Asker. Dette var med
deltakere i alle aldersgrupper og med en sosial profil. Det har vært NorgesCup-renn for junior, men
økt fokus på FIS/WC-renn i Norge har komplisert gjennomføringen av NC for senior-klassen.
Nytt av året ble det arrangert WC-renn på Ål i Hallingdal, og Myrkdalen var ny NC-arrangør. Under
begge disse rennen ble parallell disiplinen TV-sendt på NRK, med god profilering av sporten og våre
utøvere.
Siden vi har hele fire utøvere på landslag og i tillegg to utøvere på NSF Satsningsgruppe har det vært
mye fokus på WC-renn og junior-VM som i år ble arrangert i Sveits.
Trening og anlegg
Vi har i sesongen ikke hatt aktive utøvere i aldersbestemte klasser. Siden våre junior/senior utøvere
har hatt mange samlinger og utenlandsturer har det lokalt kun vært fellestreninger med Akershus
Skikrets i regi av Hagahogget Låmlag i Vardåsen Skisenter i Asker. Dette har fungert bra, men vi må
erkjenne at dette ikke er helt optimalt mht. rekruttering, selv om absolutt alle er velkomne her.
Vi har fortsatt mulighet til trase-trening med en annen gruppe i Skimore Oslo, Wyller.
Junior utøverne Mikkel og Emil Langhus Bye har deltatt på NSF Satsningsgruppe og har hatt flere
samlinger gjennom sesongen både på Kvitfjell, Hafjell og på Ål.
Våre fire beste utøvere Gøril Strøm Eriksen, Ella Strøm Eriksen, Jacob Alveberg og Trym Nygaard
Løken har vært kjernen i landslaget og har hatt treningssamlinger gjennom sesongen og også utvidet
WC-reiser for å få enda mer kvalitetstrening.
Resultater
WC-sesongen har stort sett gått etter planen. Noen avlysninger pga. Covid tidlig på sesongen ble til
dels kompensert med utvidelser i enkelte renn senere.
Resultatene har i sesongen vært veldig gode. Noen store oppturer og dessverre også en nedtur når
Trym Nygaard Løken skadet korsbåndet i Sveits i mars og måtte avbryte en til da sterk sesong. På det
tidspunktet hadde Trym hele ni pallplasser fordelt på tre 1. plasser, to 2.plasser og fire 3.plasser. Uten
skaden hadde Trym vært med å kjempe om den jeve glasskula og sammenlagt seier i WorldCup. Vi
krysser fingrene for en god opptrening og et sterkt comeback i neste sesong og at han blir klar til VM i
Mürren Sveits 2023.
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Både Gøril Strøm Eriksen og Jacob Alveberg har vist stor fremgang fra forrige sesong. Gøril fikk sine
første WordCup pallplasseringer og det ble totalt fem med to 2. plasser og tre 3.plasser. Jacob fikk
også sine første pallplasser med en 1.plass og i tillegg en 3. plass. Jubelen var stor når Jacob gikk til
topps i Sveits med en stor norsk delegasjon på tribunen siden det samtidig var junior-VM.
Junior-VM ble også en stor suksess da Ella Strøm Eriksen ble dobbelt verdensmester med seier både i
klassisk og sprint. Senere ble det også VM-sølv i Team-parallell sammen med BSK klubbkamerat
Emil og en Emma Araldsen fra Hagahogget. Ella ble senere kåret til mesterskapets beste jente sammen
med en sveitsisk utøver blant gutta.
På den hjemlige arene har det blitt totalt syv NM-gull til Ella, Gøril, Jacob og Emil. Dette til tross for
at en av NM-helgene kolliderte med ekstra WC-renn og dermed ingen landslagsutøvere til start.

Rekruttering
Med vedvarende stramme Covid-restriksjoner siste par år har det vært vanskelig å gjennomføre
rekrutteringstiltak med kontinuitet. Vi har imidlertid denne sesongen fått vist frem sporten i gode tvsendinger og med mer oppmerksomhet også lokalt håper vi flere får øynene opp for telemark-sporten.
Vi vil også markedsføre den tradisjonsrike telemarks-camp på Fonna i juni, som både er
treningssamling for landslag/satsningsgruppe og en sosial breddesamling hvor alle kan delta og få låne
telemarksutstyr gratis.
Morten V. Eriksen
Leder Telemark Oslo
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