
 
 
 
 
 
 

 
 
Innstilling til ny Freestylekomité 2021 

Valgkomiteen for Freestyle har i samarbeid med sittende komite kommet frem til en ny komite-

sammensetning hvor man styrker den grenen innen Freestyle som har størst aktivitetsnivå og som 

vokser sterkt.  

 

Freeski har hatt en solid vekst gjennom flere år og man er avhengig av en sterk komite som kan sikre 

utviklingen videre både sportslig og på arrangement/media siden. Vi er derfor svært tilfredse med å 

kunne forsterke Freesstyle-komiteen med freeski-ressurser fra både klubb- og kretsnivå som i flere år 

har bidratt til å skape gode lokalmiljøer, sportslig fremgang og stimulert rekrutteringen. Bred erfaring 

fra arrangement og media vil i tillegg styrke arbeidet med å utvikle nye måter å kringkaste sporten på 

for å nå ut til et bredere publikum enn bare dem med «to tupper». 

Kontinuiteten i komiteen sikres ved at både leder og nestleder fortsetter i sine posisjoner.  

 

Valgkomiteen innstilling  

Øystein Tamburstuen   

Fortsetter som leder av komiteen. Tidligere aktiv utøver med bred erfaring fra salg/markedsføring og 

organisasjonsarbeid. Stort kontaktnett og ledererfaring av både profesjonelle og frivillige 

medarbeidere.  

 

Kristin Sæterøy              

Fortsetter som nestleder av komiteen. Mange års erfaring innen ledelse, forretningsutvikling salg og 

markedsføring. Tidligere leder av Holmenkollen Skifestival gjennom syv år. 

 

Geir Erik Samnøy    

Tiltrer som medlem for å styrke komiteens arbeid med Freeski.         

Ingeniør-utdannet skientusiast med syv år som styremedlem i Bærums Skiklubs Freeski-gruppe, bl.a. 

som sportslig ansvarlig med oppfølging av landets best freeski-trenere og juniorutøvere. Daglig leder 

og eier av egen maritim bedrift med store nasjonale og internasjonale kunder innen cruiseindustrien. 

Geir Erik har også sjøkrigsskoleutdannelse. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Jon Opsahl                     

Tiltrer som medlem og erstatter Mikkel Berg. Jon har en master i endringsledelse fra BI og er 

utdannet realist fra UiO og pedagogikk fra HiSF. Han arbeider som kulturleder i Hol kommune i tillegg 

til vervet som styreleder i Hallingdal alarmservice og daglig leder av eventfirma. Jon har et stort 

nettverk innen politikk, sportsbransjen, idrett og organisasjonsliv, media og kulturfeltet nasjonalt. 

Bredt nettverk innen freeski nasjonalt. 

Som styreleder i Geilo Freeski har han solide røtter i Geilos freeski-miljø. Har bred erfaring med 

større idretts- og kulturarrangementer og sentral i flere NM og Norges Cup arrangementer på Geilo. 

Er en pådriver for å unytte ny teknologi som verktøy for at sporten skal nå ut til flest mulig. Jon har 

også tatt FIS’ TD-utdannelse og kurser klubber i sikker og god arrangementsplanlegging for å heve 

kompetansenivået på det som skjer i og ved parkanleggene.  

 

Anita Formo Bones 

Tiltrer som medlem for å styrke komiteens arbeid med Freeski.  

Utdannet fysioterapeut med mangeårig erfaring i privat praksis, de siste fem årene tilknyttet 

forskningsprosjekt ved NTNU. Tidligere arbeidet i Spoortz tilknyttet support og digital 

kundebehandling tilknyttet løsninger for idrettslag med hovedansvar for Trøndelag + Møre og 

Romsdal, men også klubber i landet for øvrig. Har gjennom mange år hatt ulike verv innen idretten 

som «aktiv forelder». Styremedlem i Freidig freeski siden 2016; siste året som leder (mars 2020). 

Allsidig idrettsbakgrunn fra flere grener og konkurrerte aktivt innen Telemark. Trener A/B/C innen 

Alpint. Brenner for «flest mulig, lengst mulig, best mulig. Arbeider med kommunikasjonsløsninger i 

klubb for å styrke organisasjonsflyt og klubbens synlighet. Personlig opptatt av breddeidretten, 

rekrutteringsarbeid og å motvirke frafall hos juniorutøvere. 

 

Johanne Killi 

Tiltrer som ungdomsrepresentant og erstatter Tiril Sjåstad Christiansen.  

Meritert landslagsutøver i Freeski som gikk ut fra NTG i 2016. Tok sin første X Games medalje 

(bronse) under Vinter-X Games Aspen 2016, tok sølv under X Games i Oslo samme året og vant X 

Games i Hafjell 2017.  

 

For Valgkomiteen, Freestyle 

Christian Groth Kjellsby 


