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Side 1 

 

HHvvaa::  AK møte 

DDaattoo//TTiidd:  05.06.2014 kl.17-1930 

HHvvoorr::  Gardemoen 

TTiillsstteeddee::  Karina Birkelund, Anne-Cathrine Enstad, Gunnar Hvammen, Elling Breivik, 
Lars-Inge Graabakk, Claus J Ryste 

FFrraaffaallll::  Atle Rolstadaas 

KKooppii::  Skistyret – NSF administrasjon 

RReeffeerreenntt::  Claus Johan Ryste 

 

AGENDA  
 

1. Status fra AK leder 
2. Status fra Sportsjef 

 Sportslig 
 Administrativt 
 Økonomi/sponsor status 
 Fremdrift neste sesong 

3. Innspill fra Skigymnasmøtet 
4. Gjennomgang fagmøte Loen 
5. Eventuelt 

 
REFERATSAKER 

 AK leder informerer om at det er positive signaler fra Barcelona for å gjennomføre 
flere renn EC på hjemmebane, da begge kjønn på Hemsedal. 

 Internasjonalt arbeid har vi fått signaler at det må styrkes arbeidet inn mot FIS 
fra NSF alpint. AK formann får fullmakt til å koordinere arbeidet med å se på 
hvordan vi skal ta tak i dette arbeidet. 

 Oppstartsseminar for nye AK blir sammen med Skistyret siste helgen i august.  

 Northug saken er nå prinsipielt satt fra Skistyret. Det blir ikke mulighet til å 
profilere andre sponsorer i sesong. Fra neste år er det ikke mulighet til å vise 
annen sponsor på noe tidspunkt. 

 
 
RAPPORTERING   

 Økonomisk status pr april 2014; Kostander i forhold til Ol gjør at vi ligger noe bak 

budsjett, og det enkelte lag må gjøre justeringer i forhold til en dyr forsesong 

2013/2014. 

Re-budsjettering i henhold til endelige inntekter har en frist til 1. juli med 

virkning fra august 2014. 

 Sportssjefen redegjorde for status på alle lag, samt presenterte neste års struktur.  

 Sponsor; Det jobbes kontinuerlig og bra med både eksisterende og nye 

samarbeidspartnere. Nye strategiske partnere er klare for kommende sesong.  

 Gjennomgang av agenda fagmøtet gjennomgått, og godkjent. 
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Side 2 

 Anne Cathrine har hatt et møte med Marit Gjerland, 

anlegg. 

Flg ble diskutert: 

Meråker, med Stjørdal Blink som arrangør, har vist interesse for å arrangere 
senior NM i 2018. Pr i dag har de ikke anlegg med rett høydemeter for å bli 
teknisk godkjent i alle grener. 
Marit og Magnus har vært på befaring i anlegget. 
Mulig at de kan arrangere TL, for deretter å arrangere NM, tekniske grener. 
 
Hadde oppe til diskusjon habilitets spørsmål vedr konsultering ved 
anleggsspørsmål. 
Marit Gjærland som er ansatte i NSF på anlegg, er gift med Geir Olsen som har 
sitt eget firma som driver med rådgivning innen anleggsutbygging. 
AK gjorde ingen vedtak eller endelige synspunkter på denne saken i 
styremøtet. 
 
NSF alpint mangler rekruttering av folk både når det gjelder anleggsutvikling 
og homologisering. Her må nedfelles en plan på hvordan få til dette.  
 
Nettdepot som NSF har hatt på de største anleggene rundt i landet, må nå 
skiftes ut. 
 Marit og Magnus er i gang med å se på hvordan løse dette økonomisk, samt 
rullering av evt innkjøp av nye nett.  
 

 Kort oppsummering fra Lars Inge etter FIS kongress i Barcelona: 
- Ny renn modell for SL skal testes til vinteren, 3 omganger, hvor alle starter 

første runde, så beste 30 og finale med topp 15. 
- Ingen endring av radius på SSL ski før 2018 
- Nye EC renn i Norge fra sesongen 2015-16, dvs vi får både damer og herrer 

renn før jul. 
- Det jobbes med å få dame WC til Norge. 
- Mange mindre endringer/opprettinger i regelboka. 
- Spesifisering av regler vedr. overtaking/passering og tap av utstyr og 

passering av mål linje. 
                 
Diskusjoner vedr. startkontigent og gentlemans agreement På FIS renn 
 
Litt informasjon om FISs indre liv og noen av de mekanismene som fungerer i 
komite arbeidet. 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
 

 Arrangør av NM senior i Hemsedal 2014, representert med 1 person, vil bli 

invitert med som gjest på et WC renn ila sesongen 2014/2015 som takk av et 

meget godt gjennomført arrangement, med høy kvalitet teknisk og sportslig.  
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Side 3 

 AK formann har fått fullmakt til å jobbe for å få 

Gunnar Hvammen inn i internasjonalt arbeid/FIS. 

 


