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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR PERIODEN 2018-2020 

 

Valgkomiteens sammensetning 

Valgkomiteen har i perioden bestått av:  

 

Sverre K. Seeberg        leder 

Hege Mortensen                       nestleder  

Astrid Eide Stavseng      medlem 

Atle Hamar             leder Alpin VK 

Frode Sæter                    leder Freestyle VK 

Trond Jøran Pedersen             leder Hopp VK 

Ola Kokslien                    leder Kombinert VK 

Knut Erling Flataker  leder Langrenn VK 

John Haagen Gjems              leder Telemark VK 

 

Valgkomiteens arbeid 

Den samlede valgkomite hadde møte 20.11.2017 hvor både arbeidsform og fremdrift ble 
fastlagt.  

I hovedsak har de 3 tingvalgte medlemmene arbeidet med presidentskap og de fritt valgte 
styremedlemmene, mens komiteenes valgkomiteer har arbeidet med forslag til komiteens 
sammensetning. 

Leder av valgkomiteen har hatt løpende kontakt med lederne i komiteenes valgkomite.  

Det er gjennomført spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte om de ønsket gjenvalg og/eller 
eventuelt annet tillitsverv. 

Skipresident, visepresident og alle sittende styremedlemmer har hatt minst en samtale med 
valgkomiteen. Samme prosedyre har funnet sted i komiteene. 

I brev av 19.01.2018 til alle kretser og klubber ble det bedt om forslag til kandidater til verv. 
Valgkomiteen har gjennomført intervjuer med samtlige av de foreslåtte kandidater.  

Valgkomiteen har i sitt forslag lagt vekt på å forsterke Skistyrets økonomiske, strategiske og 
juridiske kompetanse.  

Valgkomiteen har gjennom sine intervjuer erfart at dagens ordning med 1 varamedlem til 
skistyret, jfr. lovens § 21.11 a, ikke har selvstendig verdi. Varamedlemmet skal kun tre inn i 
styret dersom noen av styrets medlemmer avgrenset mot grenkomitelederne går ut av styret i 
tingperioden jfr. §25 (3). Varamedlemmet(ene) i perioden 2014-2016 og 2016-2018 har ikke 
blitt innkalt til noen møter i Skistyret. Valgkomiteen er av den oppfatning at dette er å 
misbruke en tillitsvalgt ressurs av høy kvalitet. Komiteen mener derfor at dagens lovtekst bør 
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endres, slik at varamedlemmet møter med fulle rettigheter, dersom et av de fritt valgte 
styremedlemmene melder forfall til møtet.  

Valgkomiteen har gjennom intervjuer brakt i erfaring at tidsbruk i ordinær arbeidstid 
oppleves som en utfordring for å stille til valg. Det at stadig flere møter legges til ordinær 
arbeidstid synes å begrense tilgangen til gode kandidater til sentrale posisjoner. 
Valgkomiteens oppfatning er at det å kunne være tillitsvalgt i sentrale verv i Norges 
Skiforbund i all hovedsak må la seg kombinere med annet sivilt arbeid og gjerne frivillig 
arbeid på lokalplanet.  

Valgkomiteen mener at den foreslåtte sammensetning av Skistyret, komiteer og utvalg 
ivaretar de kriterier som loven og valgkomiteens instruks gir. Valgkomiteens innstilling vil bli 
nærmere kommentert på Skitinget.  
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INNSTILING SKISTYRET, NESTLEDERE I KOMITEENE, KONTROLLUTVALGET OG 
LOV- OG PÅTALEUTVALGET 

 

Skistyret 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
President Erik Røste Vind IL X  
Visepresident Eva Tine Riis-Johannessen Ready IL X  
Styremedlem Tove Moe Dyrhaug Tydal IL X  
Styremedlem Sveinung Karlsen Medkila Skilag  X 
Styremedlem Andrea Bell Pedersen Bardu Alpinklubb  X 
Styremedlem Erik Bruun Fossum IL  X 
Styremedlem Birgit Lovise Skarstein Frol IL  X 
Styremedlem – 
komiteleder alpint 

Ola Evjen Sportsklubben 
Freidig 

X  

Styremedlem – 
komiteleder kombinert 

Edgar Fossheim Eidsvold 
Idrætsforening 

 X 

Styremedlem – 
komiteleder hopp 

Bente-Lill Romøren Øvrevoll Hosle IL X  

Styremedlem – 
komiteleder langrenn 

Torbjørn Skogstad Kvaløysletta Skilag X  

Styremedlem – 
komiteleder Freestyle 

Håkon Wibstad Stabæk Alpin X  

Styremedlem – 
komiteleder Telemark 

Ettersendes    

1. varamedlem Pål Angell Bergh Skiforeningen i 
Stavanger 

 X 

 

Nærmere om forslåtte nye kandidater til Skistyret 

Andrea Bell Pedersen 
Pedersen har vært aktiv alpinist og har et stort engasjement for skisporten. Pedersen deltar i 
lederutviklingsprogrammet «Morgendagens skiledere» i regi av NSF. Pedersen er foreslått 
som styremedlem av Troms Skikrets. 
 
Pedersen studerer ved NIH og kjenner NSFs organisasjon godt. Hun er reflektert i forhold til 
rollen som styremedlem. På tross av at hun er ung har hun idrettspolitisk erfaring blant 
annet fra siste tingperiode i AK.  

Valgkomiteen mener Pedersen vil tilføre styret viktig kompetanse både som tidligere utøver, 
innen bruk av sosiale medier og ikke minst vil hun tilføre viktig kompetanse som ung leder.  
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Erik Bruun 
Bruun har tilknytning til skisporten via sitt verv i Skiforeningen i Oslo, som TD i langrenn og 
som medlem i Fossum IF. Bruun har et stort engasjement for skisporten – ikke minst for 
breddeidretten. Han er forslått som styremedlem av Skiforeningen i Oslo. 
 
Til daglig jobber han i Statnett hvor han er leder for juridisk avdeling. Han fremstår som en 
klok og trygg kandidat som gjennom sin yrkeserfaring har trening i å takle utfordrende og 
krevende situasjoner. Bruun er opptatt av å bidra til at styrets arbeid skal være resultat av 
gode prosesser.   

Valgkomiteen mener Bruun vil tilføre styret solid juridisk kompetanse, og at han vil bidra til 
gode beslutningsprosesser i krevende situasjoner.  

 

Sveinung Karlsen  
Karlsen har sin tilknytning til skisporten både lokalt, som tidligere LK leder i Troms og som 
medlem av kontrollkomiteen gjennom 3 perioder. Karlsen er foreslått som styremedlem av 
Medkila Skilag og av Troms Skikrets. 
 
Karlsen er utdannet revisor og har master i ledelse. Han har inngående kjennskap til NSF, og 
er opptatt av organisasjonsstruktur og rollefordeling. Gjennom sitt arbeid i kontrollkomiteen 
har han fokus på økonomiske rutiner og kontroll. Han er også opptatt av å få til et godt 
samarbeid mellom styret og sportslig ledelse i grenene.  

Valgkomiteen mener Karlsen vil tilføre styret solid økonomisk kompetanse. Hans inngående 
kjennskap til de 3 organisasjonsnivåene i NSF vil også være verdifullt for styret.  

 

Birgit L.R. Skarstein  
Skarstein er aktiv roer og langrennsutøver. Skarstein er forespurt av valgkomiteen.  
Skarstein studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hun er medlem av 
Bioteknologirådet, er medlem av Finanskomiteen i Oslo Bystyre og hun har også øvrige 
tillitsverv. I tillegg har Skarstein inntil nylig vært ansatt som fagkonsulent idrettsutvikling i 
NIF. Som aktiv idrettsutøver kjenner Skarstein toppidretten. Hun har et stort engasjement 
for skiidretten og har idrettspolitisk erfaring, kombinert med erfaring fra andre deler av 
samfunnslivet. 

Valgkomiteen mener Skarstein vil tilføre styret god og variert kompetanse. Hun er aktiv 
toppidrettsutøver, hun er parautøver, hun har betydelig politisk erfaring og erfaring fra 
styrearbeid. Skarstein vil også tilføre styret verdifull kompetanse med bruk av sosiale medier.  

 

Pål Angell Bergh  
Bergh har vært leder av Agder og Rogaland Skikrets i 5 år, og har vært leder av Skiforeningen 
i Stavanger i 4 år. Han er utdannet Trener 2 i alpint. Han er forslått av Skiforeningen i 
Stavanger.  
 
Bergh har en cand. mag i ingeniør og ledelse. Han har hatt lederoppgaver i 
arbeidssammenheng ca 25 år, blant annet som leder av et kommunalt energiverk. Bergh 
kjenner NSF og organisasjonens utfordringer godt etter å ha vært sentral kretsleder i siste 
periode.  

Valgkomiteen mener Bergh vil tilføre styret solid forhandlingskompetanse.  
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Nestledere i komiteene 

Verv Navn Klubb Gjenvalg 
som 

nestleder 

Nyvalg 
som 

nestleder 
Nestleder alpint Dagfinn Neteland Fana IL X 
Nestleder freestyle Øystein Tamburstuen Heming IL X 
Nestleder hopp Alf Tore Haug Skotfoss T&IF X 
Nestleder kombinert Linda Svendsrud Gausdal Skilag X 
Nestleder langrenn Kari Mørkved Sylten NTNUI X 
Nestleder telemark Ettersendes 

Kontrollutvalget 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Arvid Wisløff Ranheim Skiklubb  X 
Nestleder Gunhild Dugstad Ørnar IL X 
Medlem Arve E.  Withbro Rennebu IL X 
Varamedlem Hanne Toftdal Heming IL X 
Varamedlem Fremlegges på 

Skitinget 

Lov- og påtaleutvalget 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Andreas Ekker Sportsklubben Freidig X 
Nestleder Sverre K. Seeberg Heming IL X 
Medlem Ruth Schmid Orienteringslaget 

Trollelg 
X 

Varamedlem Marie Nybø Konnerud IL X 
Varamedlem Fremlegges på 

Skitinget 
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INNSTILLING ALPINKOMITEEN 

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder Ola Evjen Sør-Trøndelag X  
Nestleder Dagfinn Neteland Hordaland X  
Medlem Anne Cathrine Enstad Møre&Romsdal X  
Medlem Kenneth Larsen Buskerud X  
Medlem Christine Steine Jensen Oslo  X 
Medlem  > 28 år Erika Holand Tøsse Møre&Romsdal  X 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

• Atle Hamar, Sogn&Fjordane Skikrins 
• Connie Hagen, Buskerud Skikrets 
• Bård Seterås, Hordaland Skikrets 

 
 

Valgkomiteens innstilling 

Frå: valkomite alpint v/leiar Atle Hamar 

Til: valkomite Skiforbundet, ved leiar Sverre Seeberg. 

 

lnnleiande kommentarar: 

Valkomite alpint hatt telefonmøte, kommunisert via epost og hatt eit fysisk møte den 3. april 
på Gardermoen. 

 

Alpinkomiteen i Skiforbundet er i dag samansett slik: 

• Ola Evjen, leiar, vald på ekstraordinært skiting 2017. 
• Dagfinn Neteland, nestleiar, vald på ekstraordinært skiting 2017.  
• Anne Katrine Enstad, medlem i AK i to periodar. 
• Lars-Inge Gråbakk. medlem i AK i 3 valperiodar.  
• Kenneth Larsen. Medlem i AK i ein periode. 
• Andrea Beil Pedersen, ungdomsrepresentant. 

Av dei sitjande medlemene er det berre Andrea Beil Pedersen som har sagt frå seg attval. 

Valkomite Alpint har vektlagt følgjande kriterier som ligg til grunn for forslaget: Røynsle, 
komplementær kompetanse, geografi, alder og kjønn. Leiar av valkomite alpint har hatt 
samtalar med alle sitjande medlemer. Heile komiteen har vore med på intervju med nye 
føreslegne medlemer. Vi kjem med følgjande framlegg til AK for perioden 2018-2020: 
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Leiar: Ola Evjen 

Grunngjeving: Ola Evjen vart vald på det ekstraordinære skitinget våren 2017, etter at 
sitjande leiar i AK trakk seg. Ola Evjen får gode tilbakemeldinger frå dei andre i komiteen, og 
frå alpin Noreg elles. Evjen har har fokus på strategi og økonomi, og har teke fleire initiativ i 
så måte. Evjen har lang fartstid i alpint, m.a. som leiar av Sør Trøndelag AK, og leiar av 
Oppdal Alpin Elite, som er overbygningen over skigymnaset der. Han tok initiativ til og fekk 
etablert Trønder Alpin, som er eit våre få lag for overårige. Evjen er nyleg vald av eit 
ekstraordinært skiting, og vi ser det som viktig med stabilitet i leiinga no. Vi føresler attval. 

  

Nestleiar: Dagfinn Neteland 

Grunngjeving: Dagfinn Neteland vart vald på det ekstraordinære skitinget våren 2017, etter 
at sitjande nestleiar trakk seg. Neteland innehar ein viktig leiings, -økonomisk og 
administrativ kompetanse, og har hatt mange verv innan alpinidretten i ei årrekkje, med 
utgangspunkt i Hordaland Skikrets. Neteland er nyleg vald av eit ekstraordinært skiting, og vi 
ser det som viktig med stabilitet i leiinga. Vi føresler attval. 

 

Medlem: Anne Karin Enstad 

Grunngjeving: Anne Karin Enstad representer røynsle og kontinuitet i komiteen, og ho har 
hatt ei viktig rolle inn mot tema som utdanning og skipolitiske saker. Anne Karin gjev klårt 
uttrykk for motivasjon till å halde fram ei periode til, og valkomiteen meiner ho utfyller rolla i 
AK på ein gode måte, og vi føresler attval. 

 

Medlem: Kennth Larsen 

Grunngjeving: Kenneth Larsen har ein periode bak seg i AK. Han er engasjert i alpinidretten 
på fleire nivå, og har eit nært forhold til den aktivt utøvande alpinidretten. Han gjev klårt 
uttrykk for motivasjon til å halde fram, og valkomiteen føresler attval. 

 

Nytt medlem: Christine Steine Jensen. 

Christine Steine Jensen er 28 år, føreslegen av Oslo Skikrets. Valkomiteen har hatt intervju 
med henne. Ho arbeider som trenar i Heming/Ready Alpint, og har bakgrunn som aktiv 
løpar på rimeleg høgt nivå. Christine har stort engasjement i høve til rekruttering, korleis 
bygge kultur for alpint, og kva som må til for å få ungdom til å halde på lenger i alpint: Frå 
fråfallet i 12-13 års alder, til dei som ikkje kjem seg vidare etter skigymnas som følgje av for få 
tilbod. Valkomiteen legg elles vekt å få fleire kvinner inn i komiteen, og føresler Christine 
Steine Jensen som nytt medlem. 

 

Nytt ungdomsmedlem: Erika Holand Tøsse 

Valkomiteen sitt eige forslag til ny ungdomskandidat er Erika Holand Tøsse, 25 år og student 
på Høgskolen i Christiania, der ho held på med bachelor i faget: Kreativitet 
forretningsutvikling og Innovasjon. Valkomiteen har hatt intervju med henne. Ho har studert 
eit år i utlandet. Erika har vore aktiv FIS løpar inntil for 3 år sidan, og har ved sidan av å 
studere vore kretstrenar i Møre og Romsdal i 3 år. Erika er utadretta, veltalande, og har klare 
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tankar om korleis nå fram til ungdom gjennom kommunikasjon og sosiale medier. Erika har 
kapapsitet til å reise og representere. Valkomiteen føresler Erika Holand Tøsse som nytt 
ungdomsmedlem i AK. 

 

Andre omsyn 

I dette framlegget er det ikkje plass til sitjande medlem Lars Inge Gråbakk. Valkomiteen ser 
klårt at Lars Inge har gjort ein solid innstas gjennom 3 periodar, og han har signalisert 
motivasjon til å halde fram ein periode til. Men med omsyn til at han er den lengst sitjande 
AK medlem, at han representerer same klubb som AK leiar, og at vi treng ein betre 
kjønnsbalanse i AK, så vert han føreslegen ikkje attvald. 

Andrea Beil Pedersen har sagt klårt ifrå at ho ikkje ynskjer attval. Ho er kandidat til skistyret. 
Valkomite alpint tillet seg å meine at Andrea ville vere ein særs flott medlem i skistyret. 

 

Vassenden i Jølster 8.april 2018 
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INNSTILLING FREESTYLEKOMITEEN 

 

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder Håkon Wibstad Akershus X  
Nestleder Øystein Tamburstuen Oslo  X 
Medlem Kristin Vestgren Sæterøy Buskerud X  
Medlem Per Arne Lunde Akershus X  
Medlem > 28 år Tiril Sjåstad Christiansen Buskerud  X 
Medlem Stig Hernes Hordaland  X 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

• Frode Sæter   Oslo Skikrets   
• Kristin Lemme    Hordaland Skikrets 
• Esben Fiane   Akershus  

 
Valgkomiteen har ved sammensetning av sitt forslag tatt hensyn til at de ulike grener i 
freestyle skal være representert, samt en geografisk spredning. 

Forslaget inneholder også et medlem, hvis alder er under 28 år. 
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INNSTILLING KOMBINERTKOMITEEN 

 

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder Edgar Fossheim Akershus  X 
Nestleder Linda Svendsrud Oppland X  
Medlem Tina Wiklem Frøseth Sør-Trøndelag X  
Medlem Eiliv Flakne Sør-Trøndelag  X 
Medlem Roar Eggen Sør-Trøndelag  X 
Medlem > 28 år Gudmund Storlien Hedmark  X 

 
 
Valgkomiteen har bestått av:  

 
• Ola Kokslien, Oppland 
• Mette Sannes, Oslo 
• Finn Arne Graabak, Sør-Trøndelag 

 
Valgkomiteen vil fremlegge begrunnelse for sine forslag i forbindelse med fagmøtet som 
avholdes i Stavanger fredag 1. juni.  
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INNSTILLING HOPPKOMITEEN 

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder Bente-Lill Romøren Akershus X  
Nestleder Alf Tore Haug Telemark X  
Medlem Leif Lippestad Oslo X  
Medlem Anette Sagen Buskerud X  
Medlem Vegard Haukø Sklett Trøndelag  X 
Medlem  > 28 år Christian Inngjerdingen Oslo  X 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

• Ann Kristin Sætre/Riiber, Oslo 
• Jon Ola Skrutvold, Buskerud( frem til 16.mars 2018) 
• Trond Jøran Pedersen, leder, Nordland 

Valgkomiteen ble konstituert og igangsatte sitt arbeid, høsten 2017. Valgkomiteen har hatt et 
fysisk møte -  i Vikersund 16.mars. Ut fra geografisk sammensetning har komiteen ellers 
benyttet mail og telefon i sitt arbeid med å frambringe kandidater til et nytt HK, for 
tingperioden 2018 – 2020. 
 
Leder av komiteen har deltatt under en felles ledersamling for valgkomiteene i NSF, på 
Gardermoen i januar 2018. 
 
Den generelle oppfatningen til valgkomiteen, etter sonderinger og samtaler med 
ressurspersoner i HoppNorge, er at den sittende hoppkomiteen har fungert godt! 
Arbeidet i komiteen startet med en kartlegging av komiteen funksjonalitet og relasjoner mot 
HoppNorge generelt. 
 

- Hver og en av komiteens representanter skulle gjennom nærhet til sine områder 
framskaffe synspunkter, behov og ønsker om eventuelle endring, samt navn på mulige 
nye kandidater. 

- Lederen for komiteen hadde høsten 2017 møte med storparten av de ansatte i 
administrasjonen i hoppavdelingen i NSF. 

- Lederen har også hatt møte og siden telefonisk med alle inneværende representanter i 
HK. Avklaringer ble gjort. 

- Komiteens representanter hadde samtaler og møter med lederne for de viktigste 
hoppgruppene/ teamene i Norge. 

- NSF sentralt sendte i desember 2017 ut et spørreskjema til inneværende 
representanter i komiteene samt til skikretsene. 

- Få svar, og enda færre kandidater kom i retur på forespørselen om bidrag fra 
kretsene. Et trist resultat – ingen nye ønsker og representanter ble meldt inn, men i 
ettertid har tre kretser meldt inn kandidater. 

- Spørreundersøkelsen gav valgkomiteen et konkret svar på hvem i inneværende 
komite som ønsket fornyet tillit. 

- Lederen har siden fulgt opp gitte svar og muligheter med hver og en av inneværende 
representanter. 

- I mars 2018 meldte Buskerud Skikrets inn ønske om at en av valgkomiteens 
representanter, Jon Ola Skrutvold, var ønsket inn som representant i et nytt HK. Jon 
Ola Skrutvold ønsket selv å stille som kandidat, og meldte seg inhabil for videre 
arbeid i valgkomiteen.  Jon Ola har siden ikke tatt del i valgkomiteens arbeid.  
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- Alle innspill av kandidater har levert CV og er siden kontaktet og snakket med av 
valgkomiteen.  

- 10. april kom det inn et forslag fra Hedemark skikrets. Denne kandidaten er forsøkt 
kontaktet per mail, en mail som viser seg å være feil. Telefonnummer er ikke oppgitt. 
Kandidaten vil bli forsøkt kontaktet før innstillingen avgis. 

Valgkomiteen har gjort sitt arbeid og avgitt sin innstilling ut fra gitte krav og kriterier. Vi har 
hatt ønske om å opprettholde kontinuitet i HK sitt arbeid, samt et felles ønske om å styrke 
komiteen hva gjelder, geografi, relasjoner til hoppteam samt rekrutteringsarbeid. 

Ressurser og kompetanse i HK 
  
Namn Politikk Toppidrett Rekruttering Skole/utdan Team Marked  Region 

Bente Lill Romøren x     x   x 
Oslo/ 
Akers 

Alf Tore Haug x   x x      Telemark 
Leif Lippestad x       x x  Oslo 
Anette Sagen x x x   x    Buskerud 
Vegard Haukø Sklett   x x x x    Trøndelag 
Christian 
Inngjerdingen   x x        Oslo/ 

 

Arne Åbråten og Anniken Morken har begge gitt beskjed om at de ikke har ønsket gjenvalg, 
etter forutsetninger. 

Valgkomiteen takker for den interesse, velvillighet og de gode samtaler som er blitt oss til del, 
gjennom møtene med de mange og gode ressursene, som HoppNorge - enda besitter. 
Valgkomiteen ser imidlertid, og har møtt bekymring, hva gjelder den fremtidige 
rekrutteringen til både ledere, trenere og nye hopprekrutter i den sporten vi er så glad i.  

Valgkomiteens oppfordring til den nye komiteen: Det bør utarbeides en ny strategi og 
helhetlig handlingsplan for det videre rekrutteringsarbeid basert på SUM modellen. En 
strategi som omhandler hele landet. Hele landet må tas i bruk! 

 

Lykke til! 

Valgkomiteen 
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INNSTILLING LANGRENNSKOMITEEN 

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder Torbjørn Skogstad Troms X  
Nestleder Kari Mørkved Sylten Sør-Trøndelag X  
Medlem Sindre Bergan Akershus X  
Medlem Per Morten Nyeng Oppland  X 
Medlem Bjørg Sissel Kvannli Nord-Trøndelag  X 
Medlem  > 28 år Marthe Kobbersletten Jensen Akershus X  

 

Valgkomiteen har bestått av:  

 
• Knut Erling Flataker, Sør-Trøndelag  
• Dorothea Blix, Nordland  
• Torbjørn Broks Pettersen, Oppland  

 
Komiteen har avholdt 2 fysiske møter i forbindelse med NM Hamar og WC i Holmenkollen.  
Ellers har det vært flere telefonmøter, og kontakt pr. mail.  
 
Alle sittende medlemmer i langrennskomiteen har hatt minst en samtale med valgkomiteen, 
også de som ikke ønsket gjenvalg. Det kom inn 4 forslag på kandidater til verv i 
langrennskomiteen etter forespørsel på aktuelle kandidater til klubber og kretser. 
Valgkomiteen har gjennomført samtaler med 12 kandidater til verv i LK, samt samtaler med 
andre resurspersoner.  
 
I utgangspunktet ønsket 4 av 6 i den sittende langrennskomiteen å stille til gjenvalg.  
Valgkomiteen har jobbet for å sette sammen en komite med bred og komplementær 
kompetanse og erfaring. Valgkomiteen har i tillegg tatt hensyn til geografi, kjønnsfordeling 
og personlige ressurser.  
 
Alle har bekreftet positiv deltagelse som kandidater til LK.  
 
30.4.2018  
Knut Erling Flataker  
Leder valgkomite LK NSF   
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INNSTILLING TELEMARK-KOMITEEN 

Innstillingen er ikke klar pr. 11. mai. Den ettersendes så snart den foreligger.  

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder     
Nestleder     
Medlem     
Medlem     
Medlem      
Medlem  > 28 år     

 

Valgkomiteen har bestått av:   

• John Haagen Gjems, Telemark og Vestfold skikrets 
• Ingrid Hole, Møre og Romsdal Skikrets 
• Lars Ove Berge, Oppland Skikrets 

 

 

 




