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inNLEDning
Covid-19-pandemien førte til at Skitinget som skulle vært avholdt i 2020, ble utsatt
til 2021. Det ble derfor en kort og annerledes tingperiode, noe styrets arbeid har
vært preget av.
I de første åtte månedene av perioden satte covid-19-pandemien fortsatt i stor grad
rammene for hvilken aktivitet det var mulig å gjennomføre. Skiforbundet var som
alle andre i samfunnet sterkt preget av dette. Et hovedfokus for hele organisasjonen
gjennom store deler av perioden har derfor vært å sikre mest mulig aktivitet
innenfor smittevernmessig lovlige og forsvarlige rammer.
Pandemien medførte i perioden store merkostnader og tap som følge av
arrangementsavlysninger. Til tross for dette klarte forbundet i 2021, blant annet
gjennom stram og god økonomistyring, å levere et økonomisk resultat tilnærmet
etter budsjett.
I det påfølgende kommenteres Skiforbundets arbeid i perioden nærmere.
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STYRETS beretning
sesongen 2021–2022
STYRETS ARBEID
Styrets arbeid i perioden har vært preget av fortsatt håndtering av koronapandemien og
konsekvensene av denne. I tillegg har hoppsaken og evalueringen av denne tatt vesentlig
tid og oppmerksomhet. Det har vært avholdt 11 ordinære styremøter og 30 ekstraordinære
møter i perioden. Til og med februar ble de fleste av styrets møter avholdt digitalt på grunn av
smittevernreglene.
Styrets risikoutvalg ble ved innledningen til pandemien gitt et utvidet mandat knyttet til
oppfølgingen av de økonomiske konsekvensene av pandemien. Utvalget har fortsatt sitt arbeid i
denne perioden, og har sammen med administrasjonen vært sentrale i å kunne tilrettelegge for et
godt beslutningsgrunnlag for styret.
Saken knyttet til eventuell videreføring av ansettelsesavtale for daværende sportssjef i hopp har
tatt vesentlig tid og ressurser, og har vært en krevende sak for styret å håndtere etter at saken ble
brakt inn til styret av hoppkomiteen og generalsekretæren høsten 2021. Saken har skapt betydelig
støy både eksternt og internt, og har dessverre bidratt til å skade Skiforbundets omdømme
og arbeidsmiljø. I etterkant av forliket som ble inngått i saken i oktober 2021, ble det nedsatt
et eksternt evalueringsutvalg som skulle se på Skiforbundets håndtering av saken. Utvalget
framla sin rapport 29.01.22, med en rekke anbefalinger til organisasjonen. Styret har gjennom
administrasjonen fulgt opp de fleste av disse anbefalingene i etterkant.

UTØVER
BREDDEIDRETT

Selv om smittevernreglene også i denne tingperioden til tider har medført store begrensninger
også for breddeidretten, har skiidretten som individuell utendørs aktivitet uten nærkontakt vært
blant de aktiviteter som i stor grad har vært tillatt å gjennomføre. For barn og unge er aktiviteten
på klubb- og kretsnivå i det meste av landet blitt gjennomført mer eller mindre som normalt
gjennom hele sesongen. Selv om mange kretser og klubber melder om god deltagelse og stor
aktivitet lokalt, har likevel to år med restriksjoner ført til en merkbar nedgang i antall deltakere i
skiidretten sine breddearrangementer.
Kretser, klubber og arrangører har vært flinke til å tilpasse aktivitet og renngjennomføring til
smittevernbestemmelsene, og det er utvist stor kreativitet i utviklingen av nye aktivitetsformer.
Blant en rekke lokale og sentrale initiativ kan for eksempel nevnes:
- Nedslagskonkurranse i hopp, hvor deltagerne selv laster opp video digitalt
- Klubbkonkurranse med 10-timersrenn i langrenn, hvor konkurransen gikk ut på å samle flest
kilometer
- Turrenn som «virtuelle» renn, det vil si at man kan gå når man vil og registrere tiden
- Rebusløp da det var full aktivitetsstans også for trening, nye bokstaver på klubbhuset og et
punkt ute i løypen hver tirsdag og torsdag, som etter tre uker utgjorde et ord. De som samlet
alle bokstavene og fant ordet fikk premie
- Distansekort på nett har også vært en viktig pådriver for å opprettholde aktivitet
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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Ordningen med beredskapsgruppe for aktiviteten i breddeidretten, som ble opprettet høsten
2020, bestående av medarbeidere fra skikretsene, grenene og fellesfunksjonene til Norges
Skiforbund, ble videreført i sesongen 2021/2022. Gruppen har hatt jevnlige møter, hvor blant
annet helsemyndighetenes stadige endringer i håndtering av pandemien gjennom justering
av retningslinjer har vært gjenstand for operasjonalisering. Beredskapsgruppen har vært i
funksjon frem til samfunnet ble gjenåpnet februar 2022. Beredskapsgruppen har også jobbet med
tilpasninger av Skiforbundets koronaveileder, og tilpasninger av denne for å opprettholde mest
mulig aktivitet innenfor rammene satt av helsemyndighetene.
(Medlemstall pr 31.12.21 foreligger fra NIF ca 1. juni.)

TELENORKARUSELLEN

Telenorkarusellrennene stimulere til økt interesse for skisporten gjennom spennende
og attraktive konkurranseformer med fokus på utvikling av gode basisferdigheter på ski.
Arrangementene skal fremme mestring og glede gjennom gode opplevelser. Gjennom
utsendt arrangørmateriell ble det gitt det tips og idéer til gjennomføring av arrangementene
tilpasset hver enkelt gren. Telenorkarusellen er synlig gjennom #telenorkarusellen hvor alle som
deltar på et karusellrenn kan legge ut egne bilder og videoer fra arrangementet i sosiale medier.
Karusellen ble i 2022 arrangert for 16. gang. Sesongen ble gjennomført uten noen større
begrensninger mht. covid-19 smittevernregler. Fjorårets sesong resulterte i mange avlyste
arrangement og mange arrangører hadde premier og materiell igjen som kunne brukes til årets
sesong. 535 klubber meldte seg til å være arrangør av Telenorkarusellen, og det ble bestilt og
sendt ut 50.000 deltagerpremier. I tillegg til deltagerpremier mottar arrangørklubbene nyttig
arrangørmateriell.

DISTANSEKORT

De siste årene har i overkant av 5.000 barn brukt distansekort.no. og foreldre, lærere og trenere har
benyttet Barnas skimerker og pokaler som motivasjon for skiaktivitet. I sesongen 2021/2022 har
4.388 barn brukt distansekortet, en nedgang fra året før. De har så langt til sammen registrert
296.028 km på ski denne sesongen. Distansekortet er individuelt tilpasset, men en kan også bruke
dette som motivasjon i aktivitet i både idrettslag og skole. Hvert år tildeles de beste skolene, og
idrettslagene premier og diplomer.

TOPPIDRETT

Selv om toppidretten har hatt særskilte unntak fra smittevernreglene som har gjort at trening
og konkurranser langt på vei er blitt gjennomført som normalt, har det vært krevende å drive
toppidrett gjennom pandemiperioden. Alle grener har gjennomført et strengt smittevernregime
for så langt som mulig å unngå at utøvere og støtteapparat skulle bli smittet i oppkjøringen til og
gjennom sesongen.
Sesongens desiderte høydepunkt og store mål for de aller fleste var OL og PL i Beijing.
Landslagsutøverne i NSF leverte, til tross for en noe trøblete oppkjøring med positive covidtilfeller i flere grener foran OL, sterke resultater og mange medaljer i lekene. For en nærmere
redegjørelse for resultatene vises til grenkomiteenes beretninger.
Styret har sett med bekymring på at kvinner er underrepresentert både i forhold til antall medaljer
og personell i støtteapparatet. I etterkant av OL og PL har styret derfor fulgt opp grenkomiteene
med tanke på å ta tak i denne problematikken.
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ANLEGG
FINANSIERING AV ANLEGG (NØKKELTALL FRA SPILLEMIDDELRAPPORT)
Generelt
Regjeringen fordelte 2 861 mill. kroner til idrettsformål i 2020. Dette tilsvarer tallet for 2019.
Overføringene til idrettsanlegg, post 1, ble redusert med 44 mill. kroner fra 2019 og utgjorde 1
544 millioner kroner i 2020. Dette er 54% prosent av totalsum for spillemidler til idrettsformål og
viser en nedgang på 2,5 % fra 56,5 % i 2019.
Det ble fordelt 48,5 millioner kroner over post 2 til Nasjonalanlegg, mot ca.18 mill. kroner i 2019.
Overføringene er økt med 2 milliarder kroner siden 2001, og er nær 3,5 gang så store som de var
i 2001. Den årlige veksten har vært 6,8 prosent. Konsumprisindeksen har til sammenligning økt
med ca 1,9 prosent i året i samme periode.
Det ble godkjent 3.593 spillemiddelsøknader i 2020 mot 3.466 i 2019. Godkjent søknadssum
var 5,96 milliarder kroner og tilhørende investeringer beløp seg til 31,4 milliarder kroner.
Søknadssummen og investeringene har aldri vært høyere.
Spillemidler til skianlegg
Av fylkeskommunen ble skianlegg tildelt 86 mill. kroner i 2019 (mot 79 mill kroner i 2019) av
totalt 1 572 mill. kroner. Andelen spillemidler til skianlegg utgjør 5,7 %, og er opp fra 5 % i
2019.
Nasjonalanlegg for ski mottok samlet 17,7 mill. kroner mot 12 mill. kroner i 2019.
Av totalt 3.593 søknader foreligger det for skianlegg 205 søknader, som utgjør 200 mill. kroner,
og er en andel på 6%. Det er for 2020 totalt 1.526 nye søknader (mot 1481 i 2019). For skianlegg
foreligger 84 nye søknader som utgjør en andel på 6% mot (4,5% i 2019).
Utstyrs- og prepareringsmidler
Totalt mottok Skiforbundet søknader for 10, 2 mill. kroner totalt for prepareringsutstyr og øvrig
utstyr (mot 9,8 mill. kroner i 2019). Kulturdepartementet tildelte 22 mill. kroner og NIF avsatte
12 mill. kroner fra post 3 midler til fordeling. Av den totale rammen på kr 34 mill. kroner har
Skiforbundet fått kr 7,3 mill. kroner (mot 8 mill. i 2019) til fordeling. Av ca. 7,3 mill. kroner er 6,4
mill. kroner utbetalt til løypemaskiner for langrenn. 38 klubber har mottatt støtte til løypemaskin i
2020 mot tilsvarende 54 i 2019.
Alle søkere er tildelt 72,6% av godkjent søknadssum. Dette er en nedgang på ca. 9% fra fjorårets
tildelingsprosent som var 81,8%.
Programsatsingsmidler (ekstraordinære spillemidler)
NIF har i idrettspolitiske dokument av 2019 fremmet å øremerke 1,2 milliarder fordelt på 6 år.
Skiforbundet har sammen med skikretser gitt innspill til aktuelle kandidater som mottakere av
disse midlene.
Idrettsstyret har utpekt for skisporten 3 anlegg som er av særskilt strategisk betydning og av
et omfang som kvalifiserer til mottak av ekstraordinære spillemidler gjennom anleggspolitisk
program. Dette betyr at prosjektene kan motta inntil 50% kostnadsdekning gjennom
spillemiddelordningen.
• Langrennsanlegg Totland/Frotveit – Bergen
• Hoppanlegg - Vegårdshei
• Nordisk Arena - Tromsø
Anleggspolitisk program er ennå ikke formelt vedtatt politisk av Kulturdepartementet.

NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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ANLEGGSUTVIKLING
NSF bistår fortløpende mellom 40 og 50 små og store anleggsprosjekter gjennom sentral
anleggsavdeling. Rådgiving er rettet mot formal- og myndighetskrav, teknisk utforming og
finansiering. Flere av prosjektene strekker seg over en årrekke og blir således «gjengangere» i
årsrapporten. Men i 2021 inneholdt ferdigstillelse og åpning for noen av disse, og vil omtales
under. For øvrig har digitale møter skapt en mer effektiv metodikk for anleggsrådgiving, og
det er lettere å gi råd basert på felles og samtidig vurdering av kart og annet underlag. I denne
tingperioden har de største prosjektene man har vært involvert i:
• Fageråsbakkene – Mo i Rana
Etter ca 15 år med planlegging og gjennomføring ble Fageråsbakkene åpnet 15.oktober 2021. I
alt fem helårshoppbakker fra K10 til K105 med nytt klubbhus og tidsriktige løsninger for snø
og heis utgjør en driftssikker totalitet. Anlegget er av særdeles stor strategisk betydning og vil
ventelig tilbakeføre regionen til nasjonalt «mekka» i utviklingen av hopp og kombinertløpere til
prestasjoner på høyt nivå.
• Skileikprosjektet i Nord-Norge
NSF og Sparebank 1 Nord-Norge har gjennom samarbeid bidratt til etablering av 10 skileik- og
basisanleggprosjekter. 9 av disse ble åpnet 2021 og fordeler seg på Alta, Senja, Bardufoss, Tromsø,
Berlevåg, Hammerfest, Vefsn, Tverrlandet, Ankenes. Kabelvåg åpnes ila 2022.
• Skileikprosjekt i Trøndelag
Tilsvarende skileikprosjektet i Nord Norge er NSF delaktig i prosjekt med mål om etablering av
flere rekrutteringsanlegg i Trøndelag. Trøndelag Fylkeskommune og Nord- og Sør-Trøndelag er
initiativtakere og prosjekteiere. Målet er også å lykkes med å innhente ekstern finansiør som kan
bidra til at klubbene får god økonomisk drahjelp i utbyggingen.
• Granåsen – Trondheim
Utbyggingsfase 2 for Granåsen idrettspark er under utførelse. Hoppbakkene begynner å ta form
og er planlagt klargjort for snølegging før jul i 2022 og med første treningshopp medio januar
2022.
• Holmenkollbakken
Norges Skiforbund er i dialog med Oslo Kommune for etablering av plastdekke i Holmenkollen.
Oslo Kommune ønsker ikke å prioritere Holmenkollbakken i kommunes budsjettbehandling,
og prosjektets gjennomføring er avhengig av at skiidretten skaffer midler utover det som
kan påregnes gjennom Nasjonalanleggsmidler. Kostnadsberegning i 2021 viser et estimat
på ca 30 mnok. Om Oslo Kommune finner at eksterne midler kan anvendes til utvikling av
Nasjonalanlegget, vil Kollenhopp og NSF arbeide videre med mål om ferdigstillelse i 2023.
• Arrangements- og aktivitetshus Hafjell Nasjonalanlegg
Bygget ble ferdigstilt desember 2021 og offisielt åpnet i forbindelse med Para Snø-VM Vinter i
januar 2022. Prosjektet gir et betydelig løft til Nasjonalanlegget og er et bygg med betydelig verdi
for lokalidretten som klubbhus, for arrangører og med nødvendig infrastruktur for fasilitering av
alpin para-aktivitet. Prosjektet er fullført innenfor fremdriftsplan og budsjett.
• Air Bag AS – Marikollen
Et nytt airbag-anlegg på hjemmebane sikrer snowboard- og freeski-stjernene optimale
treningsforhold. Airbagen er et resultat av et historisk samarbeid mellom Brettforbundet og
Norges Skiforbund, og var midlertidig plassert i Trysil forrige vinter.
• Rulleskianlegg nr 100!
To nye anlegg ble åpnet i 2021; Kjellmyra i Åsnes, Hedmark som ifølge NSFs beregninger er
rulleskianlegg nr 100 ble offisielt tatt i bruk 16.10. IF Ørn åpnet Skiens første rulleskianlegg på
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Jarseng 25.10. I tillegg er NSF gjennom rådgiverkorps delaktig i planlegging av rulleskianlegg i
Odda og Volda.

ANLEGGSORGANISERING

Det er iverksatt et arbeid med struktur og organisering av anleggsarbeidet i organisasjonen. Målet
er innretning av anlegg for å øke rekruttering.
Endringsanalyse og mål for anleggsarbeidet er lagt til grunn for ny organisering, herunder
opprettelse av anleggsteam på følgende områder:
- Fagteam Kompetanse
- Fagteam Rekruttering
- Fagteam Teknisk utforming
- Fagteam Myndighetskrav
Som følge av oppbygging av anleggsavdeling engasjeres også ekstra ressurser til anleggsområdet.

SNOW FOR THE FUTURE

Prosjektets fase 2 skal avsluttes innen 2022. Prosjektet er inne i mer utførende fase med
planlegging og igangsetting av piloter. Disse nevnes under. Mål er videreføring av prosjektet
over i fase 3 der man kan benytte forskningsresultater fra fase 2 til pilotering og fremtidig
produktutvikling. Ny banebrytende og bærekraftig snøteknologi er langvarig arbeid, men Snow
for the future viser at potensialet er til stede gjennom i) varmedreven snøproduksjon, og ii)
utnyttelse av spillvarme fra snøproduksjon til oppvarming av bygninger. Disse potensialene er
knyttet til snøfabrikker som opererer uavhengig av temperatur. Målet er en kombinasjon av
bærekraftige løsninger som kan VM i 2025 en snøgaranti, samt tilsvarende anvendbare modeller
for fremtiden også i mindre skala.

KOMPETANSETILTAK

NSF har gjennomført to webinarer innen snøfaget. Om snøproduksjon og snølagring. Begge
webinarene ble arrangert i samarbeid med Bad, park og idrett. Løypeseminaret ble arrangert på
Beitostølen i november med ca. 120 deltakere. Evalueringen viser tidenes beste score på innhold
og gjennomføring.
I oktober ble det på anleggssiden gjennomført åtte ulike foredrag som del av arrangør- og
anleggsseminaret på Hasle i Oslo.

ARRANGEMENT
Etter to meget spesielle sesonger med Covid-19-restriksjoner, ingen gjennomførte internasjonale
renn i Norge og store begrensninger i nasjonale renn, ble sesongen 2021/22 endelig en mer
normal sesong. Med gjennomføring av VM i Snøsport for Parautøvere, Junior VM i Langrenn,
VM Skiflyging i Vikersund, mange WC-renn og TV-sending fra både Skandinavisk Cup, og
Norgescup i langrenn ble sesongen 2021/22 tidenes mest omfangsrike sesong målt i antall TVsendte skirenn med i alt 99 renn. Sesongen bar imidlertid i stor grad fortsatt preg av koronatiltak
med strenge nasjonale og internasjonale protokoller som bl.a. medførte omfattende bruk av
testing før og under arrangementene. Dette gjorde det krevende å planlegge og gjennomføre, og
hele sesongen ble preget av endringer i planer på kort og lang sikt. I løpet av sesongen opplevde
vi for eksempel åpning for tilskuere uten begrensninger, begrensninger på publikum og stengt for
publikum, før det igjen ble åpnet helt for publikum. I siste del av sesongen fra medio februar og
ut året ble i praksis alle nasjonale restriksjoner fjernet. FIS valgte imidlertid å beholde sine relativt
strenge protokoller med omfattende testing og strenge smitteverntiltak, noe som ble krevende for
arrangørene.
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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For NSF og alle arrangører medførte både nasjonale regler, samt internasjonale protokoller
betydelige merkostnader. Disse ble dessverre bare delvis dekket av myndighetenes støtteordninger.
TV-sendte skiarrangement 2021/22
Følgende arrangement ble gjennomført med overføring på NRK eller TV2:
- NM Hopp Oslo
- Nasjonalt åpningsrenn Langrenn og NM Kombinert Beitostølen
- World Cup Nordiske grener Lillehammer
- Skandinavisk Cup Beitostølen
- VM Alpint og Langrenn for parautøvere Hafjell/Lillehammer
- Norges Cup Langrenn Gjøvik
- U23/Junior VM Langrenn Lygna
- World Cup Telemark ÅL
- World Cup Langrenn Drammen
- World Cup Hopp Lillehammer
- World Cup Alpint Kvitfjell
- Word Cup Nordiske grener Oslo
- VM Skiflyging Vikersund
- NM Langrenn og Kombinert del 1 Harstad
- NM Alpint Narvik
Lillehammer 2021, VM i snøsport for parautøvere
Etter ett års utsettelse ble historiens første VM i snøsport for parautøvere gjennomført fra 12.
til 23. januar i Lillehammer og på Hafjell. Mesterskapet, som beholdt det opprinnelige navnet
Lillehammer 2021, samlet utøvere i snøidrettene alpint, langrenn, skiskyting og snowboard til et
felles mesterskap.
Mesterskapet ble organisert som en del av arrangementsavdelingen i NSF, hvor de lokale
arrangørselskapene Hafjell-Kvitfjell Alpin og Lillehammer Olympiapark AS ble gitt det
sportslig og tekniske gjennomføringsansvaret for henholdsvis alpint og langrenn/skiskyting.
Snowboardøvelsene ble gjennomført i samarbeid med ressurser fra Brettforbundet.
Skiskytterforbundet støttet opp om gjennomføringen av skiskytterøvelsene.
Fakta
- 420 utøvere fra 45 nasjoner
- 900 frivillige
- Budsjett 35 millioner (eksklusive merkostnader til smitteverntiltak og nasjonsoppgjør)
- 17 betalende partnere og sponsorer
- Arena for langrenn og skiskyting på Birkebeineren, alpint og snowboard i Hafjell
- Premiepenger på totalt 1,7 mill. (første gang for para-snøidrettene)
Mediedekning
Som mesterskapets “host broadcaster” var NRK til stede med 85 personer og viste nærmere ca
55 timer direkte, i tillegg til magasinsendinger. IPC sto selv for den internasjonale distribusjonen
av VM-sendingene. NRKs egne målinger viser at Lillehammer 2021 hadde totalt 1.595.000 unike
seere.
Et annet eksempel på omtale er DNB-kampanjen “fra 0 til 1 million” (i premiepenger) som fikk en
samlet rekkevidde på over 18,5 millioner.
Milø og bærekraft
Lillehammer 2021 ble sertifisert som et Grønt arrangement av Miljøfyrtårnstiftelsen. Mer om
dette arbeidet, måloppnåelse og varig verdi finnes under kapittelet om bærekraft i årsrapporten.
Rapporter, evalueringer og annet informasjon tilgjengeliggjøres på www.lillehammer2021.no.
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U23/Junior-VM Langrenn på Lygna 22.-27. februar 2022
I september 2021 trakk arrangøren av junior-VM i Zakopane (Polen) seg fra arrangementet og
NSF ble forespurt om å kunne overta arrangementet på kort varsel. Arrangørklubbene på Lygna
meldte sin interesse og i konkurranse med Italia ble NSF og Lygna tildelt junior-VM i langrenn i
oktober 2021.
Etter intense forhandlinger med NRK og EBU, fikk NSF landet en TV-avtale som sørget for at
4 av 6 dager ble TV sendt på NRK, samt YLE, SVT og Match TV i Russland. NSF var formell
arrangør av mesterskapet og holdt i logistikk rundt transport, hotell, koronatesting osv., mens de
lokale klubbene på Lygna sørget for et flott gjennomført mesterskap. Siste del av mesterskapet ble
imidlertid sterkt preget av Russland sin invasjon av Ukraina og med mange deltakere fra begge
nasjoner og etter hvert både nasjonale og internasjonale tiltak overfor Russland, preget dette i en
viss grad de siste dagene av mesterskapet.
VM Skiflyging Vikersund 10.-13. mars 2022
VM i Skiflyging i Vikersund ble gjennomført under strålende forhold i mars 2022. Det var ingen
nasjonale begrensinger på gjennomføringen av mesterskapet som således var åpent for publikum
selv om gjennomføringen overfor frivillige og utøvere bar preg av smittevernprotokollene til
FIS. Mesterskapet ble en suksess sportslig og når det gjaldt den praktiske gjennomføringen. Man
hadde klart ambisjoner og målsetting om noe flere tilskuere, men mange arrangement i mars og
april i hele Norge var preget av noe usikkerhet rundt hvorvidt det var trygt å være en del av større
folkemasser og samfunnet var også generelt preget av meget høye smittetall i hele Norge.

ARRANGEMENT I KLUBB OG KRETS

Tabell: Antall gjennomførte arrangement i sesongene 2020/2021 og 2021/2022.
Nasjonale, regionale og lokale skirenn ble også i stor grad preget av nasjonale koronaregler som
endret seg gjennom sesongen. I starten måtte man leve med betydelige begrensninger knyttet
til antall startende og praktisk gjennomføring. Deltakerbegrensingene ble fjernet fra starten av
februar og det var ikke lenger noen form for begrensinger. Det ble vist stor vilje og engasjement
fra klubber og arrangører i hele Norge for å finne gode måter å gjennomføre arrangement på
under forsvarlige rammebetingelser, og det var betydelig færre arrangement som ble avlyst denne
sesongen sammenlignet med fjoråret.
Som det framgår av tabellen, er det en betydelig oppgang i antall gjennomførte renn for alle
grener med unntak av freestyle. Det ble gjennom sesongen gjennomført 1.044 arrangementer
og antall avlysninger var 157. Til sammenligning ble det sesongen 2020/2021 gjennomført 439
arrangementet og det var 678 avlyste arrangement.
Totalt er det registrert 84.448 påmeldinger i SportsAdmin i 2020/21 og 126.670 i 2021/22.
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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NORGESMESTERSKAP

I sesongen 2021/2022 ble alle nasjonale mesterskap i alle grener gjennomført:
• Alpint: Senior og U21 storslalåm, slalåm og utfor i Narvik. Her ble super G avlyst pga. vanskelig
værforhold. Paraklasser i storslalåm og slalåm. U18 fart i Hafjell, U18 storslalåm og slalåm på Voss.
• Freeski: Slopestyle og big air på Trysil.
• Langrenn: Del 1 senior i Harstad og del 2 på Lygna, med paraklasser. Junior i Nes.
• Hopp: Normalbakke, lagkonkurranse mix og lagkonkurranse Midtstuen, junior og senior
stor bakke Holmenkollen, junior normalbakke, lagkonkurranse mix og lagkonkurranse på
Notodden, junior liten bakke kvinner på Voss.
• Telemark: Klassisk senior og junior Åndalsnes, parallell sprint og sprint i Myrkdalen som en del
av NM Veka Voss, fjelltelemark i Leikanger.
• Kombinert: Gjennomført på Beitostølen og i Mo i Rana/Harstad sammen med langrenn. Junior
på Notodden.
• Randonee: Senior og junior vertikal i Vassfjellet, Senior og junior sprint og individuell i
Myrkdalen som en del av NM Veka Voss.

ARRANGEMENTSØKONOMI

Etter to krevende år med avlysninger av alle internasjonale renn fikk man endelig en fullverdig
sesong. Sesongen 2021/22 var også første år med ny nasjonal og internasjonal TV-avtale som totalt
sett sikrer bedre økonomi både for NSF og for arrangørene.
Myndighetenes kompensasjonsordninger bidro til å dekke arrangørenes og NSFs merkostnader
til smittevern så lenge det eksisterte nasjonale smittevernregler i Norge. I siste del av sesongen ble
imidlertid ikke disse kostnadene kompensert. Som tidligere ble heller ikke tapte kommersielle
inntekter dekket.
Med i alt 99 TV-sendte skirenn var det svært mange renn som skulle selges gjennom sesongen. På
tross av dette ble samtlige arrangement utsolgt. Foruten arbeidet med selve salget var dette også et
omfattende arbeid med produksjon av startnummer og diverse annet reklamemateriell. Det totale
salgsbudsjettet for sesongen var på 19,2 millioner, mens salget til slutt endte på 22,6 millioner, og i
alt var det 39 partnere som kjøpte eksponering på TV-sendte skirenn gjennom sesongen.

COVID-19

Hele sesongen 2021/22 ble i stor grad preget av koronatiltak og koronatesting. Alle internasjonale
renn måtte utarbeide egne protokoller basert på FIS sitt regelverk som gjeldt for hele sesongen.
NSF utarbeidet således maler for slik protokoller som ble tilpasset hver arrangør og også tilpasset
det som til enhver tid var nasjonale og regionale regler. NSF samarbeidet videre godt med NIF
og andre særforbund i all dialog med nasjonale myndigheter for å best mulig tale idrettens sak
i koronarelaterte spørsmål. I tillegg ble det inngått en avtale med Volvat om gjennomføring av
testing på alle arrangement hvor dette var nødvendig.

UTDANNING OG KOMPETANSE
Smittevernreglene har også i år gitt begrensninger i gjennomføring av kurs med fysisk frammøte
frem til gjenåpningen av samfunnet i februar. Likevel har skiforbundet gjennom perioden fortsatt
å gjennomføre digitale kurs, seminarer, webinarer og fysiske kurs når det var mulig. Skiforbundet
har gjennom den digitale flaten, nådd ut til klubber og medlemmer på en annen måte enn før
pandemien, og som har gitt en ny plattform for kompetanseutvikling av våre medlemmer.
I kalenderåret 2021 har forbundet 30.207 godkjente deltagertimer i NIFs kursdatabase. Dette er
ganske likt 2020, men fortsatt godt under nivået fra før pandemien i 2019.
På dette området vises det for øvrig til den enkelte grenkomites beretning.
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KOMMUNIKASJON
Et nytt mediebilde knyttet til senderettigheter og formidling av skisport i Norge, fikk mye
oppmerksomhet i sesongen 2021/22.
Fire medieselskap formidlet ski på ulike digitale plattformer: NRK, TV 2, Viaplay (Nent) og
Discovery. Dette førte til utfordringer for ski-interesserte nordmenn når det gjaldt å få oversikt
over hvem som sendte hva og når. Før sesongen ble det planlagt nøye hvordan Skiforbundet i egne
kanaler kunne gi seerne best mulig oversikt over sendeplaner, og hver uke ble TV-oversikt for våre
grener publisert på web og i sosiale medier.
Det var en tydelig nedgang i antall seere for alle Skiforbundets grener sist sesong og den nye
rettighetsstrukturen var hovedårsaken. Nedgangen i seertall bekymrer styret, og tiltak knyttet til
en ny mediehverdag er noe styret vil ha fokus på i tiden som kommer. Kvaliteten og innholdet i
sendingene oppleves imidlertid av de fleste som svært bra.

OMTALEMENGDE
FORDELING AV OMTALE
ETTER GRENER:
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Korona preget arbeidet
Mediehåndteringen i 2021 og skisesongen 2021/22, ble som året før i stor grad preget av digitale
møtepunkter på grunn av Covid-19 og et strengt smitteregime.
Skiforbundet gjennomførte flere mediemøter enn noen gang tidligere, og med erfaringene fra
den første sesongen med korona, ble disse møtene mer profesjonalisert og effektive. I tillegg til de
vanlige møtepunktene etter verdenscupkonkurranser ble det også gjennomført møter i forbindelse
med andre hendelser, som f.eks smitteutbrudd i langrennsleiren før OL.
Kommunikasjon og strategiske vurderinger i forbindelse med hendelser og pågående saker,
krever mye tid og oppmerksomhet. Et eksempel er Russlands angrep på Ukraina og hvordan
Skiforbundet skulle forholde seg til russiske utøvere.

MERKEVARE OG EKSPONERING

Uavhengig av noe synkende TV-tall, holder den generelle medieinteressen for Skiforbundets
grener og utøvere seg likevel stabilt. Langrenn har fortsatt en unik posisjon. Det viser antall
oppslag, henvendelser og antallet journalister som følger konkurransene og medietreffene
gjennom sesongen. Redaksjonene melder fortsatt tilbake om svært høye klikktall for
langrennsaker på nett. Mediedekningen er stabil og god også for hopp, alpint og kombinert.
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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Dekningen og oppmerksomheten for de andre grenene er mindre og varierer mer, avhengig av
type konkurranser og hvor disse foregår.
Den nye rettighetssituasjonen har også gjort det nødvendig med økt fokus på egen
innholdsproduksjonen i grenenes sosiale medier. Skiforbundet må med en gjennomtenkt
mediestrategi bidra til å gjøre det som er mulig for å opprettholde den store interessen som er i
Norge i utgangspunktet. Et eksempel på dette er det nære samarbeidet med produksjonsselskapet
Monday som lager mye innhold for flere grener.
Para-landslagene fikk etter utbruddet av Covid-19 gjennomført mange færre konkurranser
enn tidligere og dermed mindre oppmerksomhet. Sesongen 2021/22 ble imidlertid en stor,
positiv kontrast til sesongen før. VM på hjemmebane vinteren 2022 be en gedigen suksess med
formidabel dekning på NRK. Rett etterpå ble Paralympics arrangert i Beijing med stor norsk
suksess og Jesper Saltvik Pedersen som den store norske utøveren.
I 2021/2022 var det cirka 7,9 millioner sidevisninger på Skiforbundets hjemmeside. Antall unike
sidevisninger var på cirka 6,1 millioner. Det er klart høyest treff på skiforbundet.no i perioden
1. januar til 1. april. De siste årene er det blitt innført nye rutiner på innholdssamarbeid med
kretssider. Arrangementssidene på Skiforbundet.no er meget godt besøkt om vinteren.

OMDØMME

Målinger foretatt av Sponsor Insight og PR-barometeret Aalund viser at omdømmet til Skiforbundet
i stor grad holder seg stabilt, uavhengig av medieoppslag. Men negative saker i NSF påvirker
naturligvis negativt og får ofte stor oppmerksomhet i media. Høsten 2021 ble preget av den såkalte
hoppsaken. Denne påvirket utvilsomt omdømmet til hele NSF og ble betydelig omtalt i media.
Flere eksperter uttalte at saken var skadelig for alle involverte og et uavhengig evalueringsutvalg
konkluderte med at saken kunne vært håndtert bedre av alle involverte, også med tanke på
kommunikasjonsarbeidet.

SOSIALE MEDIER

Skiforbundet når ca 1 million følgere via sosiale medier, fordelt på våre forskjellige kontoer.
På Skiforbundets sentrale sosiale medier-kontoer har vi over 15.000 følgere på Facebook, 4.000
følgere på Instagram og 3.000 følgere på twitter. Skiforbundet er også representert på YouTube
som et supplement til vår videoplattform. På våre sosiale medier-kontoer har antall poster og
følgere økt. Når det gjelder økning av følgere har det vært relativt stabilt på Facebook, dette er
også trenden i markedet. Derimot ser vi en økning av følgere på Instagram. Det er gjennomført et
større antall livesendinger via sosiale medier fra ulike arrangementer denne sesongen.
Skiforbundet leier inn foto og redigeringstjenester etter behov. Kommunikasjonsenheten og noen
grener har faste samarbeidspartnere og dette er en vellykket modell.

INTRANETT

I en sammensatt og kompleks organisasjon som det Skiforbundet er, er det viktig å nå flest
mulig på en effektiv måte med relevant informasjon. Høsten 2021 ble et nytt intranett lansert i
Skiforbundet.
I strategien som ble utarbeidet i forkant står det blant annet:
Målsettingen er at intranett skal være den viktigste plattformen for intern informasjon og
kommunikasjon for forbundets medarbeidere. Intranettet skal være selve «limet» i organisasjonen og
dermed samlende for hele Skiforbundet slik at alle har tilgang til lik og samtidig informasjon.
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ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR
Aktivitetsregnskapet for Norges Skiforbund viser et overskudd på -5,3 millioner kroner i 2021,
med en tilsvarende negativ endring i egenkapitalen. Underskuddet skyldes avlyste verdenscuprenn
i første kvartal.
De verdenscuprennene var et resultat av korona-pandemien og har ført til inntektstap for NSF
i 2021. Sett 2020 og 2021 under ett har inntektstapet vært på 80,1 millioner kroner. Offentlige
kompensasjonsordninger har vært på kun 6,2 millioner kroner.
Til tross for dette har NSF gått ut av to år med pandemi med et uendret egenkapitalnivå.
Totalt falt inntektene med 10,4 millioner kroner fra 2020, som igjen skyldes de avlyste
arrangementene. Egenkapitalen ved årsavslutning 31.12.21 er på 61,8 millioner kroner, hvorav fri
egenkapital er 57,2 millioner kroner.
Fellesfunksjonene hadde et underskudd på 6,1 millioner kroner, mens grenene hadde et samlet
overskudd på 0,8 millioner kroner. Underskuddet i fellesfunksjonene dreier seg om tap av inntekt
knyttet til avlyste arrangementer.
To grener leverte bedre enn revidert budsjett, to grener på budsjett og to grener leverte dårligere
enn revidert budsjett.

OFFENTLIGE MIDLER

Skiforbundet mottok i 2021 32,6 millioner i offentlige tilskudd, mot 30,9 millioner i 2020.
Økningen kommer fra Olympiatoppen og rammetilskudd fra Norges Idrettsforbund (postmidler).

ARRANGEMENT

Inntektene fra TV- og markedsavtaler knyttet til arrangement i regi av skiforbundet var
50,7 millioner kroner i 2021. Kostnadene, som består av tilskudd til arrangørene, direkte
gjennomføringskostnader og drift av arrangementsavdelingen, var 31,5 millioner kroner, slik
at totalt resultat ble 19,3 millioner kroner. Reduserte inntekter og nedgang i resultat skyldes
avlysning av renn. Skiforbundet fornyet rettighetsavtalene med Infront Sports & Media og NRK i
2020. Dette gir et forutsigbart og relativt stabilt inntektsbilde frem til sesongen 2025/2026, men er
avhengig av at verdenscuprenn blir gjennomført på norsk jord.

INTERNASJONALT ARBEID
Både kongress og komitemøter i FIS våren 2021, samt høstmøtet i oktober, ble gjennomført
digitalt på grunn av Covid-19-pandemien. På kongressen ble Johan Eliasch valgt som FISpresident etter Gian-Franco Kaspar. Erik Røste ble gjenvalgt som norsk medlem i FIS council.
Skiforbundet, og spesielt forbundets representanter i FIS, har i en årrekke gjort en betydelig jobb
for å bidra til like muligheter for kvinner og menn i alle våre grener. I kombinert var dette andre
sesong med World Cup for kvinner, og skiforbundet tok et betydelig arrangøransvar gjennom
rennene på Lillehammer.
I hopp kvinner var det, etter en svært amputert sesong i 2020/21 grunnet koronaavlysninger, lagt
betydelig press på de andre nasjonene for å få flere til å påta seg renn. Dette lyktes man i noen grad
med. Når skiforbundet i tillegg gjennomførte hele seks renn i Norge, blant annet i en RAW AIRturnering som var mer omfattende for kvinner enn for menn, ble den totale kalenderen for hopp
kvinner relativt god.
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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Under kalendermøtet i FIS i april ble det etter forslag fra Norges Skiforbund vedtatt å innføre
skiflyging for kvinner fra neste sesong. Det første rennet skal gjennomføres som finale i RAW AIR
i Vikersund.

SAMHANDLING OG ORGANISASJON
Pandemien har medført at en lang rekke møter og samlinger også i denne tingperioden har måttet
gjennomføres digitalt. Dette har flere praktiske fordeler med tanke på deltagelse og tilgjengelighet,
men er like fullt en møteplass hvor det er utfordrende å gjennomføre politiske diskusjoner.
Høstmøtet og kretsledermøtet i oktober ble gjennomført i Oslo som første større møte i NSF
med fysisk frammøte etter pandemien. Disse møtene ble gjennomført sammen med arrangør- og
anleggsseminaret, og ble en vellykket samling for store deler av organisasjonen.
Det har vært gjennomført jevnlige møter med skikretsenes ledere etter styremøtene, hvor
skistyrets beslutninger er redegjort for.

COVID-19

Største del av perioden har fortsatt vært preget av at verden har stått midt i en pandemi. Selv
om skiidretten som en utendørsidrett uten nærkontakt har fått drive mye aktivitet som normalt
gjennom perioden, har det til og med januar 2022 mer eller mindre kontinuerlig vært betydelige
restriksjoner som har hatt innvirkning både på gjennomføring av arrangement, samlinger og
treninger i ski-Norge.
I likhet med norsk idrett for øvrig, har skiforbundet opplevd sterkt synkende medlems- og
aktivitetstall gjennom perioden.
Alle ansatte i Norges Skiforbund som har hatt sitt kontorsted i forbundets hovedkontor på Ullevål
Stadion, har i lengre perioder til og med januar 2022, jobbet fra hjemmekontor grunnet nasjonale
regler og lokale restriksjoner i Oslo.

HOPPSAKEN

Som nevnt innledningsvis har «hoppsaken», det vil si saken knyttet til eventuell videreføring av
ansettelsesavtale for daværende sportssjef i hopp har tatt vesentlig tid og ressurser, og har vært
en krevende sak for styret å håndtere etter at hoppansatte valgte å gå til media med den. Den har
preget både styrets arbeid spesielt og organisasjonen generelt i perioden.
Etter at saken ble forlikt i oktober, satte styret etter innspill fra kretslederne ned et eksternt
utvalg som skulle evaluere organisasjonens håndtering av saken. Utvalget la fram sin rapport
for kretslederne og skistyret i et åpent digitalt møte, 29. januar. Av rapporten framkom 32
anbefalinger til organisasjonen. Styret har med hjelp av administrasjonen arbeidet seg gjennom
anbefalingene, og de fleste av disse er fulgt opp. Arbeidet med oppfølging av rapporten har
jevnlig blitt rapportert til kretslederne, både gjennom teamsmøter, skriftlige rapporter og i fysisk
kretsledermøte 27. april.

ORGANISERING AV MEDISINSK APPARAT

Det medisinske apparatet har fortsatt sin viktige funksjon under koronapandemien. Det
medisinske apparatet har vært sentrale i utarbeidelse, oppfølging og etterlevelse av forbundets
smittevernprotokoller og rutiner. Arbeidet har vært koordinert av medisinsk ansvarlig
i fellesfunksjonene, mens de medisinsk ansvarlige og laglegene i hver enkelt gren har
gjennomføringsansvar for sine respektive grener.
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På det medisinske området er det etablert gode
samarbeidsformer og en rekke felles rutiner på tvers
av gren. Medisinsk ansvarlige i alle grener har jevnlig
avholdt felles møter for erfaringsutveksling og diskusjon
av problemstillinger av felles karakter.

ANTIDOPINGARBEID

Norges Skiforbund ble 15. desember 2021 resertifisert
som Rent Særforbund av Antidoping Norge.
Resertifiseringen er gyldig frem til 31. desember 2023.
Koronarestriksjoner påvirket også i dopingtestprogrammet til Antidoping Norge i 2021. Det ble
gjennomført totalt 2076 prøver, Skiforbundets utøvere 467 prøver med fokus på meldeplikt- og
topputøvere som skulle konkurrere om medaljer for Norge i OL. 73 prosent av prøvene tatt
utenfor konkurranse, mens 27 prosent i konkurranse.
Når det gjelder antidopingarbeidet internt i Skiforbundet overfor utøver og støtteapparat har
aktiviteten vært preget av koronapandemien. Allikevel har medisinsk ansvarlig i grenene og
overordnet i Skiforbundet fulgt opp de som har hatt behov for veiledning og støtte.
Januar 2022 ble ny versjon av Ren Utøvermodulen lansert, dette er den tredje versjonen av
e-læringsprogrammet Ren Utøver som lanseres siden 2008. Det nye programmet er tilpasset bruk
på mobile plattformer og har fått egne læringsstier for utøvere og trenere/ledere på ulike nivåer.
Ren Utøver sikrer grunnleggende antidopingkunnskap. Alle Norges Skiforbunds landslagsutøvere
gjennomfører årlig Ren Utøver.

EVALUERING AV LANDSLAGSMODELLEN

I 2015-2016 ble det gjennomført en grundig evaluering av landslagsmodellen gjennom det
daværende landslagsmodellutvalget. Imidlertid er finansiering av landslagene og fordeling av
markedsrettigheter mellom utøver, klubb og forbund et område i stadig utvikling, og styret satte
derfor ned et utvalg som skulle evaluere utvalgte aktuelle områder og behov for justeringer i
modellen. I utvalgets rapport som ble lagt fram i begynnelsen av mai er konklusjonen at det
hverken er behov eller formålstjenlig å gjøre større endringer i modellen.

IDRETTEN SKAPER SJANSER

Foreningen «Idretten Skaper Sjanser» er et lavterskelaktivitetstilbud for mennesker med
rusutfordringer som har falt utenfor samfunnet. Foreningen mottar midler til sin drift fra
Helsedirektoratet. Målet til foreningen er å gi flere rusfrie timer og opplevd mestring og fellesskap
gjennom organisert trening ledet av kompetente trenere. Tilbudet gis av utvalgte idrettslag vi
inngår samarbeid med, gjennom de tre særforbundene Norges Cykleforbund, Norges Skiforbund
og Norges Rytterforbund. Det er Byåsen IL som til nå har vært Norges Skiforbunds utvalgte
idrettslag til å delta i tilbudet denne sesongen.
Det ble inngått et samarbeid med Lyn ski høsten 2021 i håp om å utvide skiidrettens del av
prosjektet gjennom å etablere et tilbud i Oslo, men det lyktes dessverre ikke å etablere et skikkelig
miljø og samarbeidet ble avsluttet våren 2022. Det arbeides med å utvide tilbudet med to nye
skiklubber i løpet av 2022.

MORGENDAGENS SKILEDERE

Kull2 som startet i prosjektet januar 2020 har endelig, etter to år med digitale samlinger,
gjennomført tre fysiske samlinger fra høsten 2021 frem til april 2022. På to av samlingene har
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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Hospiteringserfaringene ble energisk
formidlet av menteene
(f.v.) Thomas LilandVik, Live Spilker og
Sebastian Aagnes til
stor inspirasjon.

også mentorene deltatt. Tema for samlingene
har vært mentoreringen, lederskap og
kommunikasjon. Sist vinter har flere mentee
fått muligheten til å hospitere på Norges
Skiforbunds arrangement, som junior-VM i
langrenn på Lygna, World Cup i Holmenkollen
og åpningshelgen på Beitostølen.

MILJØ OG BÆREKRAFT

Verdens første vinter-VM for parautøvere ble gjennomført på Lillehammer i januar. Det
var også Norges første plastsmarte arrangement, og et av få store idrettsarrangement med
miljøfyrtårnsertifisering som et grønt arrangement. Her har Norges Skiforbund sammen med
Brettforbundet, Skiskytterforbundet og de lokale arrangørene Hafjell-Kvitfjell Alpin AS og
Lillehammer Olympiapark AS satt søkelys på hvordan store idrettsarrangementer kan ha fokus på
både sport og bærekraft gjennom ulike konkrete tiltak. Noen eksempler:
- Arrangementet skapte et sirkulært omløp gjennom å finne produkter som kunne komposteres
i matavfall og deretter gjøres om til klimanøytral biogass som kunne brukes på de innleide
bussene. Disse bussene fraktet verdens beste utøvere til og fra konkurransearenaen.
- Som arv etter VM står det igjen et aktivitets og arrangementshus som ble bygd for
mesterskapet. Det er et permanent flerbrukshus som er tilpasset en parautøvers behov, og
skal gi et løft for felleskapet og like muligheter for både utøvere med funksjonsnedsettelser og
funksjonsfriske utøvere.
- Bærekraftssatningen skapte ikke bare engasjement innad hos idretten, men også hos
samarbeidspartnere. Blant annet ble det satt i gang en kampanje med DNB og Stiftelsen VI for
å gi like mulighet til parautøvere gjennom å for første gang innføre pengepremier i et paraVM. Det ble også gitt fokus på mangfold gjennom en SOME-kampanje hvor funksjonsfrisk
utøver som for eksempel Kjetil Jansrud byttet Instagram-konto med parautøver Jesper Saltvik
Pedersen sin konto. Med betydelig flere følgere på Kjetil Jansrud sin konto ble det gitt et bredere
engasjement rundt VM og para-utøvernes enestående og fantastiske prestasjoner.
Satsningen på bærekraft under VM har skapt stort engasjement og oppmerksomhet både
nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom IPC (International Paralympic Committee).
Det ble arrangert miljø- og bærekraftseminar i Narvik under NM i alpint i april. Her lanserte
skiforbundet en satsning som skal bidra til å redusere CO2-avtrykket i skiidretten. Dette gjennom
prosjektet «Green Producers Tool». Et klimaverktøy som skal benyttes til å kartlegge utslipp,
og deretter kunne identifisere og finne tiltak som gir utslippskutt. Dette er et viktig prosjekt
da skiidretten både rammes og kjenner klimaendringene på nært hold. NSF er i tett dialog
med Innovasjon Norge om prosjektet og har sendt en søknad om bistand til finansiering og
videreutvikling av verktøyet, som allerede er utviklet for kultursektoren.
Gjennom tilskuddsordningen «klimasmarte jobbreiser» fikk Norges Skiforbund støtte til å kjøpe
inn 3 el-sykler. Syklene kan brukes av de ansatte som transportmiddel til og fra jobbmøter og
ærend i Oslo/omegn, på en mer miljøvennlig og helsefremmede måte.
Det er også iverksatt tiltak hos innenfor miljø og bærekraft hos enkelte av Norges Skiforbunds
grener. Eksempel fra Freeski:
- For å reise på en mer bærekraftig måte har Freeski benyttet seg av bildeling når de har reist
rundt i Norge for å arrangere nasjonale konkurranser (NM, NC, HL).
- Det ble arrangert lokale jentecamper i august 2021 med fokus på å benytte seg av lokale krefter
(trenere, filmteam m.m.) for å spare miljøet. Freeski begynte opprinnelig med lokale camper
pga. Covid-restriksjoner, men grenen har fortsatt med tiltaket da de ser at de når ut til mange
flere, samtidig som det tar hensyn til miljøet mtp. blant annet reisevei og transport.
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Adrian Smiseth Sejersted i Kvitfjell. Foto: Pedro Lemos.

ALPINT

alpinkomiteens
årsberetning 2021/2022
BREDDEIDRETT
MEDLEMSMASSEN

Idrettsregistreringen viser stabile medlemstall på ca. 17.000 i alpinklubbene. Antallet aktive
konkurranseløpere på FIS-nivå har også vært stabile de siste årene, og ligger nå på 426 utøvere.
Form for aktivitet varierer for de ulike alderstrinn og nivå, og er kommentert i det følgende.

KLUBBAKTIVITET FOR BARN 6-12 ÅR

Breddeidretten er organisert gjennom klubbene, som igjen er veiledet og styrt fra den enkelte
krets. Et godt organisert tilbud i aldersbestemte klasser er forutsetning for utvikling av alpint.
Fokus er derfor alt fra vanlig skilek til organisert trening, denne aktiviteten er forankret gjennom
alpint sitt dokument som heter «Langsiktig utviklingsplan Alpint». Dette dokumentet er forankret
opp mot SPD, hvor hovedfokus for denne aldersgruppen er de tre første punktene i pyramiden.
Tilbakemeldingene for sesongen 2021–2022 er at det har vært mye lokal aktivitet, og at kretsene
har kommet tilbake med gode samlinger og konkurranser etter pandemien.
6 år aktiv start, gøy. 8–9 år fundament basis, 10–12 år lære å trene.

Mange barn i hele Norge
har kjørt sitt aller første
alpinrenn i vinter. Her er
Elias strålende fornøyd
med å ha deltatt på
Telenorkarusellen på
Strandafjellet. Foto:
Liselle Lausund
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KLUBBAKTIVITET FOR UNGDOM 13-20 ÅR

På klubbnivå er det mest aktivitet- og størst fokus på aldersgruppen 13–15 år. Alpint er blitt
en helårsidrett i denne aldersgruppen. Klubbene søker i større grad å leie inn trenerkrefter til
samlinger, og i større miljø brukes dessuten heltidsansatte som trenere. I disse årsklassene er
det fokus på: 13–14 år, trening for å trene (utvikle fysiske egenskaper) 15–16 år, trene for å trene
(systematisering). Tidligere sesonger har vist godt internasjonale resultater i disse klassene. Denne
sesongen har fokuset fortsatt vært på trening og nasjonal aktivitet, da pandemien fortsatt har spilt
en aktiv rolle for reise i Europa.
Etter ungdomsskolen er skigymnas et naturlig valg for den som vil satse aktivt på alpint og
kombinere satsningen med videregående skole. Norges Skiforbund alpint kommuniserer,
samarbeider og evaluerer med skigymnasene om utvikling av løperne. Dette arbeidet videreføres
og gir samtidig en kontinuerlig utvikling av struktur og organisering. Samarbeidet mellom
forbundet og de ulike skigymnasene gjennomføres gjennom kontinuerlig kontakt, møter, faglige
seminar, kontakt på renn og samlinger og tett samarbeid i gjennomføring av Ironman-testene
både vår og høst. Treningskulturen er også viktig å forankre fra skigymnasene og ned i klubbene.
Ironman-testene gjennomføres flere steder i landet der administrasjonen i Skiforbundet alpint
bidrar. Dette for å sikre felles protokoll for utførelse, enhetlig strategi og matching av talenter.
Alpint mener det er viktig å sikre og tilrettelegge for fartsrenn og fartstrening for løpere i
klubber og på skigymnas. Fartsuka på Hafjell er et positivt bidrag i så måte. Fellessamlinger og
treningsopplegg i etterkant av fartsuka, når traseene er sikret for fartskjøring, er andre tiltak som
kan nevnes. Denne vinteren er det gjennomført tre store fartssamlinger på Ål, Bardu og Hafjell.

Aleksander Aamodt
Kilde vant World
Cup-sammenlagt i
super-G og utfor.
Foto: Pedro Lemos.
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Aleksander Aamodt
Kilde fornøyd etter
å ha mottatt ”kula”.
Foto: Pedro Lemos.

SKIIDRETT OG VOKSNE (21 ÅR OG ELDRE)

Toppsatsingen innen dette segmentet foregår i landslagsregi. Vi har et mål om full lagstruktur, noe
som søkes oppnådd i størst mulig grad innenfor de økonomiske rammer Norges Skiforbund alpint
har til rådighet.
Vi har i tillegg bidratt til et seniortilbud utenom sentrale landslag gjennom samarbeid med
SNØ-laget og TrønderAlpint (NTNU), tilknyttet skigymnas og klubb. Målet er i større grad å
opprettholde et tilbud for seniorer som er ferdig med gymnas. Flere av landslagsutøverne kommer
fra nettopp slike miljøer, noe som har stimulert flere landslagsutøvere til å studere ved siden av full
satsning.
For de voksne arrangeres Norwegian Master som nå har eksistert i 112 år. Dette er et rennkonsept for
løpere f.o.m. 20 år som ikke lenger er aktive, men som likevel ønsker å opprettholde alpin-aktivitet
og delta i miljøet. Veteran (Masters) har i tillegg sitt eget veteran – NM som avholdes på slutten av
sesongen hvert år. Dette ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Det samme gjaldt Masters VM.

TOPPIDRETT
SPORTSLIGE PRESTASJONER

Vi er med å prege verdenscupen både for kvinner og menn. Selv om alvorlige skader er alt for
hyppig på våre største stjerner, så har de kommet sterkere tilbake fra skade enn noen gang,
samt utøvere fortsetter progresjonen og leverer i deres fravær. Covid-19 har også lagt betydelige
restriksjoner på både kostnader og logistikk operasjonene med tanke på smittefare. Vi har ved
våre tiltak klart å holde smitten langt under det noen andre lag klarte i samme periode, og vi fikk
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ingen sportslige konsekvenser av smitte heldigvis. På herresiden vinner vi tre kuler i henholdsvis
utfor og super G med Aleksander Aamodt Kilde, og slalåm-kula med Henrik Kristoffersen. Vi
er også nr. to og tre i World Cup sammenlagt for menn. Kvinnene leverer en meget sterk sesong
med Ragnhild Mowinckel i spissen som blir nr. fire i World Cup totalt, og er ranket topp sju i tre
disipliner. Hun kjørte også inn til sin andre seier i World Cup-finalen.
Under OL i Kina tok Aleksander Aamodt Kilde en bronse i super G og sølv i kombinasjonen.
Sebastian Solevaag tok bronse i slalåmen. I Team Eventen tok vi bronse med Mina Fuerst
Holtmann, Thea Stjernesund, Maria Tviberg, Rasmus Windingstad, Timon Haugan, og Fabian
Wilkens Solheim.

Ragnhild Mowinckel
vant super-G-rennet i
World Cup-avslutningen
i Courchevel Meribel.
Foto: Pedro Lemos.
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LANDSLAG 2021-2022
A-status, kvinner
1. Kristin Anna Lysdahl, Bærums Skiklub
2. Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival
3. Kajsa Vickhoff Lie, Bærums Skiklub
B-status, kvinner
1. Maria Tviberg, Geilo IL
2. Thea Stjernesund, Hakadal IL
3. Kristina Riis-Johannesen, Ready IL
4. Mina Fuerst Holtmann, Bærums Skiklub
5. Kaja Norbye, Heming IL
6. Marthe Monsen, Bærums Skiklub
C-status, kvinner
1. Tuva Norbye, Heming IL
2. Andrine Mårstøl, Haugen IL
3. Mariell Kufaas, Tromsø Skiklubb
A-status, herrer
1. Leif Kristian Nestvold Haugen, Lommedalens IL
2. Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin
3. Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb
4. Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL
5. Adrian Smiseth Sejersted, Stabæk IF
6. Lucas Braathen, Bærums Skiklub
7. Sebastian Johann Foss Solevåg, Spjelkavik IL
B-status, herrer
1. Henrik Røa, Heming IL
2. Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub
3. Timon Haugan, Oppdal Alpin
4. Fabian Wilkens Solheim, IL Heming
5. Atle Lie Mcgrath, Bærums Skiklub
C-status, herrer
1. Alexander Steen Olsen, Kjelsås IL
2. Halvor Hilde Gunleiksrud, Bærums Skiklub
3. Kaspar Kindem, Ready Alpin
4. Oscar Zimmer, Ingierkollen Rustad Slalåmklubb
5. Andreas Soensterud Amdahl, Lillehammer Skiklub

LANDSLAG PARA ELITE ALPINT
A-status
1. Jesper Saltvik Pedersen, Plogen IL
B-status
2. Marcus Grasto Nilsson, Ready
Medtrenende
1. Magnus Balchen, Ready Alpin
2. Hanne Vadseth, Ready Alpin
3. Jostein Slaastad, Ready Alpin
4. Thomas Daae, Ingierkollen Rustad Slalåmklubb
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STØTTEAPPARAT
WC Kvinner
– Tim Gfeller – Landslagssjef kvinner
– James Pollock – Fartssjef kvinner
– Thomas Rødseth – Trener fart kvinner
– Janne Haarala – Hovedtrener Tek
– Daniel S Tangen – Fysisk trener
– Knut Johan Bere – Trener Tech kvinner
– Bjørnar Håland – Fysioterapeut WC kvinner
– Jonas Landsholm – Pool service
– Jure Sepec – Pool Service
– Tor Schjetne – Pool Service

Henrik Kristoffersen
vant World Cup-sammenlagt i slalåm.
Foto: Pedro Lemos.
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Jesper Saltvik Pedersen
med VM-gull i Hafjell.
Foto: Pedro Lemos.

EC Kvinner
– Erik Skaslien – Hovedtrener EC kvinner
– Alexander Johansen – Pool Service
WC Herrer
– Steve Skavik – Landslagssjef herrer
– Peter Anderson – Fartssjef herrer
– Fabien Mazuir – Assistent fart herrer
– Øyvind Haraldsen– Assistent fart herrer
– Johnny Davidsen – Programansvarlig tek
– Michael Rottensteiner – Assistent tek herrer
– Ola Masdal – Assistent tek herrer
– Anders Husby – Assistent tek herrer
– Henrik Jansson – Fysioterapeut WC herrer
– Bjørn Fosse – Fysisk trener
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– Matevz Kanic – Pool service
– Tadej Platovsek – Pool service
EC Herrer
– Andreas Kollenborg – EC sjef herrer
– Michael Pilarski – Assisten trener herre
– Mikael Kurki – Pool Service
Para
– Hans Blattmann – Landslagssjef Para
– Synne Sofie Stangeland – Trener Para
– Beate C Haugen – Bredde og rekrutteringsansvarlig Para
Helseteam
– Steffen Skancke – Manuell terapeut, Helsekoordinator
– Trond Floberghagen – Medisinsk ansvarlig
– Marc Strauss – Ortoped
– Simon Boretti – Manuell terapeut, herrer
– Joakim Sørheim – Manuell terapeut, herrer
– Øyvind Erås – Manuell terapeut, herrer
– Bjørn Røe, Manuell terapeut, kvinner
– Nina Paulsen, Manuell terapeut, kvinner

GRAFENE VISER UTVIKLINGEN I E-CUP OG WORLD CUP DE SISTE 28 ÅR. VISER ANTALL UTØVERE OG
TOTALT ANTALL EC- ELLER WC POENG.
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Illustrasjonsfoto.

PARAIDRETT
Toppidrett
For para-alpint ble sesongen 2021/22 utrolig bra på flere måter. Jesper Saltvik Pedersen leverte
en sesong uten sidestykke med ti medaljer i internasjonale mesterskap. Tre gull og to sølv i VM
på Hafjell og fire gull og ett sølv under Paralympiske leker i Beijing. I tillegg vant han World Cup
totalt for femte sesongen på rad, inkludert totalcupen i slalåm, storslalåm, super G og utfor. VM
på Hafjell, med fantastiske TV-bilder og produksjon fra NRK, representerte et paradigmeskifte
med tanke på medieomtale og fokus for para-alpint. For første gang ble det under VM utdelt
pengepremier i et internasjonalt para-renn, også dette et bidrag til å løfte para-alpints status
ytterligere. En stor takk til Stiftelsen VI og DNB som gjorde dette mulig.
Norge deltok denne sesongen med fem løpere i internasjonale renn. Marcus Grasto Nilsson
debuterte i Paralympiske leker og Magnus Valø Balchen tok i sin første sesong pallplass i
europacupen og også poeng i WC. Para-alpint sin satsning på rekruttering begynner man å se
fruktene av, og responsen fra mulige para-løpere begynner å bli betydelig. Dette lover veldig bra.
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Breddeidrett (Beate)
Bredde, rekruttering og utdanningsaktiviteten er finansiert via prosjektet ParaAlpinLøftet med
midler fra Stiftelsen Dam. Målet er å rekruttere flest mulig bevegelseshemmede og synshemmede
alpinister samt skape et større miljø; både nasjonalt, regionalt og lokalt. For å sikre et godt tilbud
kurses utøvere, ledsagere og trenere.
NSF Alpint har arrangert fire Paradager på SNØ, i samarbeid med SNØ og Cognite. Dagene var en
suksess og 137 deltagere og over 100 ledsagere deltok på en eller flere dager.
Det har vært arrangert følgende breddesamlinger:
– Nasjonal breddesamling på Geilo i desember i samarbeid med Ready Alpin
– Parahelg på Kongsberg i samarbeid med kretsene i Vestfold/ Telemark og Buskerud
– Breddesamling i Sulitjelma i samarbeid med Nordland Skikrets
– Nasjonal breddesamling på Ridderuka/ Beitostølen
– Barn/ungdomssamling på Ridderuka i samarbeid med NSF langrenn.
I tillegg har det blitt arrangert Paradager/ Åpen dag i samarbeid med flere andre aktører.
NSF har bidratt med trenere og kompetanse og opplæring under Sunnaas-stiftelsen sine camper
CampSpinal og BrainCamp samt Ridderuka på Beitostølen. Dette er viktige rekrutteringsarenaer
for oss.
Kurs/utdanning
Det har i perioden blitt gjennomført 2 nybegynnerkurs sitski, 1 nybegynnerkurs blinde/svaksynte,
2 ledsagerkurs, 1 ParaTrener1 kurs. I tillegg har vi gjennomført ledsageropplæring på over 200
ledsagere denne sesongen. Det er gjennomført kompetansehevende tiltak i klubb.
Vi har fulgt opp utøvere individuelt og har rekruttert flere nye deltagere til eksisterende tilbud.
Flere klubber har paraalpinister som trener med klubbens ordinære grupper. Noen klubber
har egen satsing på paraalpint. Blant annet har Ready Alpin tilbud for både topp og bredde for
målgruppen bevegelseshemmede og synshemmede. Lavterskeltilbudet Ready ParaAlpin har 23
utøvere og elitesatsingen Ready ParaRacing har seks utøvere. Narvik Alpin har lavterskeltilbud
som inkluderer alle med en form for funksjonsnedsettelse.
NSF ParaAlpint Bredde har bygget opp et utstyrslager til en verdi av ca. 2 mill kr. Utstyret består
blant annet av sitski, biski, kartski, krykkeski, kommunikasjonsutstyr til blinde og svaksynte.
Utstyret blir brukt i kursing av utøvere, ledsagere og trenere, samt i aktivitetsdager og samlinger.
Det jobbes mot klubb/ krets for å skape nye arenaer/ miljøer regionalt og lokalt.
For å nå ut til målgruppen har vi opprettet samarbeid med en rekke institusjoner, organisasjoner,
hjelpemiddelleverandører, NAV Hjelpemiddelsentralen og andre samarbeidspartnere.

ANLEGG
Aktivitets- og arrangementshuset i Hafjell, sto klart til para-VM for snøidrettene 2022. Dette
vil ble viktig for både konkurransene og trening og har vært med på å gi nasjonalanlegget et
skikkelig løft. Det har vært et spleiselag og mange har bidratt, hvor kulturdepartementet og
nasjonalanleggsmidlene har stått for 50 prosent av finansieringen.
Det jobbes kontinuerlig med utvikling av alpinanlegg regionalt og nasjonalt. Anleggsutviklingen
er helt i tråd med arrangement utviklingen og en viktig forutsetning for videre utvikling av
sporten.
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ARRANGEMENT
Bama Alpinfestival Ål 18.–20. mars 2022
Alpinfestivalen er en fest for 12 år yngre, barn og foreldre. Med klubbvis innmarsj til en konsert
åpner festivalen med et brak. Sportslig er det lagt opp til differensiert rennmodeller tilpasset
alder og utvikling. På lørdag kjøres det sju ulike rennaktiviteter samtidig. Tidsprogrammet er noe
forskjøvet for å håndtere logistikken med mindre kø i heis og kafe.
I 2022 var det 800 barn mot 1.200 før pandemien satte Bama på pause i to år. Arrangementet er en
viktig motivasjon og rekruttering for sporten.
Fartsprosjektet 2027
NSF har i samarbeid med Olympiatoppen dratt i gang et fartsprosjekt for å gi FIS løpere en
oppdrift mot Europacup/ World Cup fart. Prosjektet er femårig og skjer i samarbeid med
skigymnas og sentrale lag. For sesongen 2021/22 var det lagt opp til tre samlinger og å koordinere
EC-rennoppfølging / junior-VM. En del av målsettingen med prosjektet er å utvikle kompetanse
rundt fart ved siden av å gi løpere en karrierevei.
– Juvass 1.–6. november
– Kvitfjell 3.–7. januar
– Røldal 5.–8. mai
Bredde Fart U14/U16
NSF ønsker å bistå klubber med å tilrettelegge for fart. Det har i inneværende sesong vært
gjennomført tre samlinger.
– Hafjell 4.–6. februar (Super G/Minifart)
– Bardufoss 10.–12 februar
– Ål 25.–27. februar (Utforskole)
– Myrkdalen 6.–8. mai (Utfor)
NM ble arrangert i Narvik 2022, super G ble avlyst på grunn av snøvær. Hovedlandsrennet gikk
på Ål og Telenorlekene på Norefjell. Alle nasjonale finaler ble gjennomført i fine rammer og til
stor glede for alpinfamilien etter flere år med begrensninger på grunn av pandemien. World Cup
på Kvitfjell ble omtalt som tidenes arrangement og Europa Cup ble gjennomført på Kvitfjell og
Oppdal i februar.
Det jobbes fortsett fremover mot klubb/krets for å skape nye arenaer/miljøer regionalt og lokalt.
For å nå ut til målgruppen har vi opprettet samarbeid med en rekke institusjoner, organisasjoner,
hjelpemiddelleverandører, NAV Hjelpemiddelsentralen og andre samarbeidspartnere. Sammen
med disse har vi lagt planer for at vi kommende sesong skal kunne skape stor aktivitet og
rekruttere flere parautøvere.
NM Utfor, kvinner
1. Ragnhild Mowinckel
2. Inni Holm Wembstad
3. Carmen Sofie Nielssen
NM Utfor, menn
1. Henrik Røa
2. Aleksander Aamodt Kilde
3. Markus Fossland
NM storslalåm, kvinner
1. Mina Fuerst Holtmann
2. Ragnhild Mowinckel
3. Andrine Mårstøl
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NM storslalåm, menn
1. Alexander Steen Olsen
2. Henrik Kristoffersen
3. Timon Haugan
NM slalåm, kvinner
1. Mina Fuerst Holtmann
2. Mariel Kufaas
3. Andrine Mårstøl
NM slalåm, menn
1. Alexander Steen Olsen
2. Timon Haugan
3. Henrik Kristoffersen
21/22-sesongen har barn- og breddeidretten endelig tilnærmet seg normalen etter pandemien.
Det har vært mange gode arrangement lokalt regionalt og nasjonalt denne vinteren.
Øvrige resultater NM
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=
50492&seasoncode=2022
Øvrige Resultater, OL, WC og Europacup Se FIS
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/calendar-results.html?eventselection=&place=&
sectorcode=AL&seasoncode=2022&categorycode=&disciplinecode=&gendercode=&
racedate=&racecodex=&nationcode=nor&seasonmonth=X-2022&saveselection=1&seasonselection=

INTERNASJONALT ARBEID
Økonomiske rammevilkår (Mari)
For regnskapsåret 2021 hadde alpint inntekter på ca. 68 mill. Det er en vekst på 13 prosent,
en signifikant økning sammenlignet med tidligere år. Koronapandemien preget 2021 og
kostnadsnivået var noe nedjustert for landslagene grunnet lavere reiseaktivitet. Sammenlignet
med 2020 er det likevel en økning i aktivitet som også førte til økte kostnader. Årsresultatet for
alpint viser et overskudd på 2 MNOK. Det er iht. budsjettkravet. Landslagene og administrasjonen
viste i 2021 god kostnadskontroll. På marked har det skjedd mye spennende og på tross av
pandemien kom det nye sponsorobjekter på banen.

OVERSIKT PARTNERE

Hovedsponsor: Telenor
Delsponsorer: Phenix, DNB, Re:member, Audi, Coca Cola, KPMG
Strategiske partnere: Frydenbø, Strømberg, Dale, Pirelli, Dekk1, Dun of Norway, Trentino, SAP,
Polar, Bose, Gudbrandsgard Hotell, Alpespesialisten, VI Stiftelsen, Elyte, Treningspartner, Sponsor
Insight, NTS.
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Aleksander Aamodt
Kilde under alpin-NM
i Narvik. Foto: Torje
Kosmo Karlsen.

KOMPETANSEUTVIKLING
Trenerkurs
NSF kjørte 5 T1/T2 på SNØ. Disse hadde deltakelse fra store deler av Norge og er vurdert som
kost-nytte effektive. Skikretser ser det som fordelaktig å ha sentrale kurs i tillegg til egne.
I tillegg er det knyttet kompetanse tema til alle NSF Bredde Fart. Denne delen må utnyttes bedre
i fremtiden.
Trener 3 kurs i samarbeid med Langrenn og Olympiatoppen ble startet sommeren 2021 og går
over ett år. Planen er å kjøre T3 kurs hvert år fra sommer til sommer.
Webinar
Fem webinar er gjennomført i løpet av høsten. Nye tema vil komme fremover. Alle webinarer blir
tatt i opptak og lastet på NSF web under «Attacking Vikings TV».

KOMMUNIKASJONSARBEID
Hjemmesiden til skiforbundet blir brukt som det grunnleggende informasjonsbehovet ut
til Alpin-Norge. Her blir informasjon om konkurranser, treninger, reglement, påmelding til
arrangement, terminlister, nyhetsartikler osv. publisert. For økt distribusjon legger vi denne
informasjonen ofte på Facebook-siden vår, der vi når ut til hele Alpin-Norge.
Innsatsen på kommunikasjon, spesielt i sosiale medier, er også i år utviklet seg positivt. Vår egne
fotograf og videojournalist har vært mye på reise med lagene og produsert innhold for våre
samarbeidspartnere og flere mediehus.
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Antall følgere pr. 18.04.22
Facebook 60.676
Instagram 31.148
YouTube 620
I år som i fjor har vi også dratt stor nytte av å ha med egen videoprodusent som kan servere media
med innhold for å øke frekvensen og kvaliteten på innhold til de ulike mediehusene. Uken etter
sesongåpningen i Sölden fikk vi mulighet til et koronavennlig mediatreff utenfor Olympiatoppen,
hvor det ble produsert intervjuer og innhold til resten av sesongen.
I samarbeid med våre partnere har vi i år gjort mange gode produksjoner og kampanjer. Spesielt
suksessfull ble kampanjen i samarbeid med DNB, Stiftelsen VI og Snøsport for Para. Målet var å
tette kapitalgapet mellom funksjonsfriske utøvere og utøvere med en funksjonsnedsettelse. Hvor
Jansrud og Mowinckel byttet Instagram konto med den parautøveren de beundret mest, under
VM. Slik fikk disse utøverne mer oppmerksomhet og det fokuset de fortjener på lik linje som de
funksjonsfriske.
Vi har opplevd stor interesse underveis i sesongen fra media. Vi har også opplevd stor interesse i
våre sosiale medier kanaler.

ORGANISASJON
NORGES SKIFORBUND ALPINT - ORGANISERING ALPINKOMITÉEN (AK)
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsmedlem

Ola Evjen, Sør-Trøndelag
Dagfinn Neteland, Hordaland
Anne Cathrine Enstad, Møre og Romsdal
Roar Karlsen, Oslo
Unni Forshaug, Nordland
Nora Sofie Dietrichson Brun, Oslo

AK har hatt 11 møter tom 26. april 2022.

ARBEIDSFORDELING I AK

Bredde og ungdom
Arrangement
Anlegg
Kompetanse, trener, faglig utvikling
Økonomi
Toppidrett
Internasjonalt arbeid
Integrering/para
Marked

ADMINISTRASJONEN I ALPINT
Sportssjef
Markedssjef
Sport science
Ettervekst/rekruttering
Trenerkurs og bredde
Partneransvarlig
Innholdsprodusent

Nora, Roar, Unni
Anne Cathrine, Roar, Unni
Roar, Anne Cathrine
Nora, Dagfinn
Ola, Dagfinn, Roar
Ola, Dagfinn
Anne Cathrine, Unni
Anne Cathrine, Unni
Ola, Dagfinn, Roar

Claus Johan Ryste
Espen Østerhaug (sluttet 31.12.21)
Robert Reid
Stefan Havnelid Johnsen
Einar Witteveen
Erika Holand Tøsse
Pedros Lemos
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freestyle

Birk Ruud i aksjon under OL.
Foto: EPA/JEROME FAVRE
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freestylekomiteens
årsberetning 2021/2022
FREESTYLE
KULEKJØRING

Kulekjøring er en av disiplinene under freestyle. Rekrutteringen til kulekjøring skjer i klubber med
aktivitet og det har i inneværende periode kun vært noe aktivitet lokalt.

SKICROSS

Skicross sorterer i dag under freestyle, mens rekruttering til sporten hovedsakelig kommer fra
alpint. For å skape bredde og større rekruttering må skicross legges sammen med alpint da disse
sportene er svært like i utgangspunktet. De fleste land har lagt skicross sammen med alpint for
å få større rekrutering og samarbeid mellom grenene, eksempelvis Sverige, Sveits, Frankrike og
Tyskland.
Henrik Lunde er eneste utøver på World Cup-nivå i Norge. Gjennom et samarbeid med det
svenske skiforbundet har Henrik reist og trent med deres WC-lag i skicross også denne sesongen.
Dette samarbeidet og aktiviteten finansieres privat og med egne sponsorer. Denne sesongen har
det vært gjennomført en tilnærmet normal kalender med World Cup-renn og OL-deltagelse var et
uttalt mål før sesongen.

Birk Ruud vinner OLgull. Foto: EPA/JEROME FAVRE
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FREESKI
BREDDEIDRETT

Breddeidretten er hovedsakelig organisert gjennom klubbene og det har vært gjennomført mye
lokal aktivitet i 2021/22 sesongen. I tillegg til faste treninger, har en rekke klubber arrangert
lavterskel-konkurranser og renn for alle aldersgrupper inneværende sesong. Gjennomførte tiltak
vi har gjort for breddeidretten er:
–
–
–
–

Åpne treninger for alle aldersgrupper på SNØ 11 tirsdager gjennom høsten
NOR Freeski Camp – En helgesamling for utøvere i alderen 11-15 år
Lokale jentecamper – En dagssamling for jenter i alderen 8-15 år på sju ulike destinasjoner
Fokus på å opprette flere lokale konkurransetilbud som har resultert i at Oslo og Akershus har
hatt en egen kretscup i freeski i år

Se nærmere beskrivelse av de ulike tiltakene under “arrangement”.

TOPPIDRETT

Toppidretten til freeski har vokst, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Det er flere
nasjoner som har gode programmer, og som er med helt i toppen på verdensbasis. Dette setter
høyere og flere krav til oss som nasjon, for å kunne være konkurransedyktige internasjonalt.
En OL-sesong er alltid fylt med ekstra arbeid, press og stress for både utøvere og støtteapparat. Det
skal ikke legges skjul på at det har vært en slitsom sesong for alle involverte, men samtidig krydret
med mange gode sportslige resultater.

Birk Ruud i Stubai.
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Inn til denne sesongen er trenerapparatet blitt utvidet med en ny junior- og rekruttlandslagstrener, Simen Eie, som har vært et viktig tilskudd. I noen sesonger nå, grunnet økonomi,
har dette vært en stilling som ikke har vært besatt, noe som har resultert i dårligere oppfølgning
for disse utøverne enn ønskelig.
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Nytt av denne sesongen, er også et eget satsingsprosjekt for jenter, hvor målet er å få flere jenter på
landslagene i årene fremover. Grunnet lite snø tidlig på sesongen, Covid-19 og en OL-sesong, ble
det noe færre samlinger enn ønskelig, men vi er svært glade for at dette prosjektet er i gang.

ELITELANDSLAG
Utøvere
Sandra Moestue Eie, Bærums Skiklub
Johanne Killi, Dombås IL
Tora Johansen, Tromsø Alpinklubb
Christian Nummedal, Hakadal IL
Ferdinand Kjellberg Dahl, Ingierkollen Rustad Slalåmklubb
Sebastian Schjerve, Namsos IL
Birk Ruud, Bærums Skiklub
Ulrik Harstad Samnøy, Bærums Skiklub
Tormod Frostad, Bærums Skiklub

SAMLINGER
Sesongen 20/21 startet med to samlinger på airbag-arenaen i Kläppen, Sverige. Videre hadde vi
to samlinger av en uke i Stelvio, Italia. Begge disse samlingene startet med fire dager på Banger
Park, som er en state of the art airbag i Østerrike. Siste samling var i Stubai (Prime Park Sessions) i
forkant av første slopestyle verdenscup. Også denne samlingen startet med tre dager i Banger Park.
Samlingen i Stubai er veldig viktig for spissingen inn mot konkurransesesongen.

KONKURRANSER
Verdenscup (Chur) - Big Air: Sesongens første verdenscup, dette var et in-city event på
stilashopp. Vi fikk kun en treningsdag grunnet mye vind. Hoppet var noe uproporsjonert, dog fikk
alle gjort triks på det. Konkurransedagen var også påvirket av mye vind. Vi hadde med fem herrer
og to kvinner på elitelandslaget.
Verdenscup (Stubai) - Slopestyle: Sesongens første slopestyle. Vi hadde fine forhold oppe på
breen gjennom hele uken konkurransen foregikk. Anne Marte Pensgaard og Petter Toresen fra
OLT var med. Hensikten var å forberede utøvere på hvordan det blir i OL, der Anne Marte og
Petter skal være med i teamet. Åtte herrer, to kvinner.
Verdenscup (Steamboat) - Big Air: Det var stor usikkerhet i forkant, da det var lite med snø i
området vi skulle. Heldigvis fikk de produsert nok til å gjennomføre konkurransen. Forholdene
ble gode, og vi fikk med 3/5 herrer og 2/2 kvinner til finalen. Birk skadet seg i siste treningsrun før
finalen. Christian og Sandra slo hodet i finalen, og sto over siste run.
Dew Tour (Copper) - Slopestyle: Vi dro ned til Copper for denne konkurransen. Christian,
Ferdinand og Johanne hadde invitasjon. Sebastian og Sandra var henholdsvis første og
andre alternativ til konkurransen. Grunnet hodeskader, sto Christian og Sandra over denne
konkurransen. Johanne var eneste norske som gikk til finalen.
Dew Tour (Copper) - Streetstyle: Streetstyle er en railkonkurranse i jam format. Johanne var
eneste norske som var invitert til denne konkurransen.
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tVerdenscup (Mammoth) - Slopestyle: Mammoth er et værutsatt område i januar, og dette preget
også konkurranse- og treningsdagene. Rekrutt Trym Sunde Andreassen endte opp med skade på
siste treningsdag. Dessverre endte Sebastian, Christian og støtteapparatet (Christoffer og Herman)
med Covid-19 infeksjon dagene før konkurransen, og måtte isoleres i leiligheten. Johanne sto
over grunnet nakkeproblemer. Tormod, Ulrik og Sandra var de som deltok i konkurransen, ingen
kvalifiserte seg.
X Games (Aspen) - Slopestyle: Ferdinand, Johanne, Sebastian og Christian deltok på denne
konkurransen. Løypa var i god stand og vi hadde et par gode treningsdager. Organiseringen
rundt X Games er ofte litt kaotisk, da den er styrt av mange uvante faktorer. Ferdinand fikk
hjernerystelse etter et stygt fall, og måtte stå over konkurransen.
X Games (Aspen) - Big Air: Johanne var eneste utøveren som konkurrerte i Big Air. Det var god
kjøring fra vår eneste jente, men vanskelige fartsforhold gjorde at det ikke ble noe topplassering.
OL (Beijing): OL var veldig annerledes dette året. Det var mye stress i forkant med Covidrestriksjoner. Samt grundige restriksjoner under lekene. Utøvere som var tatt ut: Sandra, Johanne,
Christian, Ferdinand, Birk og Tormod.
OL Big Air: Arenaen for Big Air i Beijing er veldig bra. Hoppet er godt proporsjonert, og vi hadde
gode treningsdager. I kvalifikasjonen kjørte samtlige godt, og det holdt til finale for begge jentene
og Christian, Birk og Tormod. I finalen var det flere som vær nære topplasseringer, dog var det
bare Birk som stakk av med medalje.
OL Slopestyle: Området slopestyle skulle avholdes er kjent for å være både kaldt og vindutsatt.
Dette fikk vi også oppleve. Treningen gikk bra for alle på laget. Tross en småskadet skulder, klarte
Christian å komme seg fint gjennom treningen. Av ulike årsaker for resten av laget, var det kun
Birk og Johanne som kom videre til finalen.
Verdenscup (Bakuriani) - Slopestyle: Av politiske årsaker, tok Norge og mange andre nasjoner et
valg om å stå over denne.
Verdenscup (Tignes) - Slopestyle: På grunn av mye vind ble verken kvalifisering eller finale holdt
for kvinnene. Herrene fikk gjennomført kvalifisering, resultatet ble også stående da det ikke ble
finale grunnet vindforholdene. Covid-infeksjon på Junior- og rekruttrener Simen Eie, førte til at
Herman tok ansvar for JRVM og Christoffer tok ansvart for verdenscup i Tignes.
Verdenscup (Silvaplana) - Slopestyle: Sesongens siste verdenscup. Her hadde vi med fullt
elitelandslag og to rekruttutøvere (Eirik og Mats). Løypen var i god stand, og det var duket for en
bra avslutning for sesongen. Johanne, Birk, Tormod, Christian, Sebastian og Eirik kom videre til
finalen.
Resultater World Cup
https://www.fis-ski.com/DB/nordic-combined/calendar-results.html?eventselection=
results&place=&sectorcode=FS&seasoncode=2022&categorycode=WC&disciplinecode=
SS,BA&gendercode=&racedate=&racecodex=&nationcode=&seasonmonth=X2022&saveselection=-1&seasonselection=
Resultater OL
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.
html?sectorcode=FS&eventid=49344&seasoncode=2022
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Tora Johansen var skadet i oppkjøringen til sesongen, hun har ikke kjørt noen konkurranser før
NM i april. NM var hennes siste konkurranse, og vi ønsker hun all lykke videre. Sebastian fikk en
liten fraktur i ryggen under første samlingen i Stelvio, som satte han ut 6-8 uker, han var tilbake på
ski i Stubai. Birk pådro seg en liten skade i kneet under verdenscuppen i Steamboat, og var ute fra
midten av desember til midten av januar. Ellers har det vært en sesong som har vært preget av god
sportslig og mental utvikling hos samtlige utøvere på laget.

JUNIOR OG REKRUTT-LANDSLAG
Utøvere juniorlandslag
Vebjørn Gråberg, Freidig SPK
Leo Landrø, Geilo IL
Even Alme Loftås, Ålen IL
Erlend Hagbø, IL Heming

Birk Ruud mottar sitt
OL-gull i Big Air.
Foto: EPA, Alex
Plavevski.

Utøvere rekruttlandslag
Elvira Marie Ros, Lillehammer Skiklub
Trym S. Andreassen, Kongsberg Freestyleklubb
Mats Bjørndal, Geilo IL
Mikkel Brusletto Kaupang, Geilo IL
Eirik Sæterøy, Aron Skiklub
Tevje Skaug, Kongsberg Freestyleklubb
Oskar Gillebo, Bærums Skiklub
Markus Leyobo, Aron SK
Anders Holsve Olsen, Lørenskog Skiklub
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SAMLINGER

Junior -og rekruttlaget kan telle tre samlinger gjennom sesongen 2021/2022. Den første
samlingen, som ble avholdt i Oslo, innebar skikjøring på SNØ, styrke og kondisjon på OLT og
akrobatikk i Heminghallen. De to neste samlingene ble avholdt på isbre i Østerrike (Hintertux),
der vi til sammen hadde tre uker med intensiv skikjøring. Den siste samlingen i Hintertux ble slått
sammen med sesongens første Europa Cup i Stubai.

KONKURRANSER

Europa Cup (Stubai) – Slopestyle: Dessverre avlyst grunnet CV-19. Oppholdet ble derfor gjort
om til en samling på Prime Park Sessions.
Europa Cup (Crans Montana) – Big Air: Sesongens første Europa Cup starter bra med tre
utøvere til finalen. Vebjørn Gråberg ender som beste norske med en 6. plass. Videre hadde vi Eirik
Sæterøy på 7. plass og Tevje Skaug på 14. plass.
Europa Cup (La Clusaz) – Slopestyle: Til tross en meget krevende course (bane), hadde vi hele
seks utøvere i finalen, og vår egen Eirik Sæterøy stikker av med 1. plassen i finalen. De andre som
kjørte finale var Mikkel Kaupang, Erlend Hagbø, Mats Bjørndal, Anders Olsen og Oskar Gillebo.
Europa Cup (La Clusaz) – Bigair: In-city Big Air i ekte euro-stil. Norge fortsetter å vise hvem
som eier Europa-Cup gamet med hele sju utøvere i finale; Markus Leyoboo (5. plass), Leo Landrø
(8. plass), Vebjørn Gråberg, Anders Olsen, Oskar Gillebo, Tevje Skaug og Erlend Hagbø.
Europa Cup (Davos) – Big Air: Mye vind og vanskelige forhold gjorde at finalen ble avlyst, og
resultatet fra kvalik ble gjeldende. Norge hadde fire til finale, hvorav to rookies; Leo Landrø, Eirik
Sæterøy, Fredrik Ouren (rookie) og Emilian Gulløien (rookie).
Europa Cup (Laax) – Slopestyle: Vanskelige forhold og dårlig sikt medførte nok en gang at
finalen ble avlyst. Norge hadde hele fem utøvere til finalen, der Eirik Sæterøy endte med 2. plass
fra kvalik. De andre som kom til finale var Mats Bjørndal, Mikkel Kaupang, Tevje Skaug, Vebjørn
Gråberg og Leo Landrø
JRVM (Leysin) - Slopestyle og Big Air: I årets JRVM hadde vi med sju utøvere: Sandra Pedersen,
Ingrid Gullhagen, William Bostadløkken, Leo Landrø, Aleksander Solberg, Emilian Gulløien og
Even Loftås. Det var gode forhold i Leysin denne uken. Utøverne fikk erfare internasjonalt nivå på
jevnaldrende, noe som var lærerikt og inspirerende. Vi fikk en jente og tre gutter videre til finalen i
både Big Air og Slopestyle.
Resultater Europa Cup
https://www.fis-ski.com/DB/nordic-combined/calendar-results.html?eventselection=
results&place=&sectorcode=FS&seasoncode=2022&categorycode=
EC&disciplinecode=SS,BA&gendercode=&racedate=&racecodex=
&nationcode=&seasonmonth=X-2022&saveselection=-1&seasonselection=
Resultater Junior-VM
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=
FS&eventid=49504&seasoncode=2022
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Sesongen 2021/2022 har for junior -og rekruttlaget dessverre vært preget av skader. Vår eneste
kvinne på laget, Elvira Marie Ros, har vært ute med korsbåndskade hele sesongen. Trym Sunde
Andreassen, som startet sesongen sin veldig bra, pådro seg en hamstring-skade på World Cup
i Mammoth i januar, og har vært ute siden. Det har imidlertid åpnet muligheten for å bringe
utøvere utenfor laget (rookies) med på Europa Cup.
Satsingsprosjekt for jenter
Sammen med DNB og Olympiatoppen har vi startet et satsingsprosjekt for jenter, hvor målet er å
skape et trygt og godt miljø, som igjen vil bidra til flere jenter på landslagene i årene som kommer.
Bakgrunnen for dette, er mannsdominerende idretter, som kanskje ikke er tilpasset unge jenter
sine behov hva gjelder oppfølgning, trening og samhold på tvers av skoler, klubber og idretter.
Dette har resultert i en egen satsningsgruppe med 18 jenter som driver med freeski i alderen
14-20 år.
Prosjektet startet med en svært vellykket samling i Oslo og på Olympiatoppen, hvor utøverne fikk
en fin og morsom start med barmarks øvelser, kombinert med en dag på SNØ. Dette gir også et
godt innblikk i hvordan eliteutøverne trener utenfor sesong, med kombinasjon av barmark og
SNØ-hallen.
Videre hadde vi flere samlinger planlagt, som dessverre ble avlyst grunnet både snømangel i Norge
og Covid-19. Heldigvis fikk vi til en veldig bra samling inn mot NM på Trysil, stappfull med mye
bra skikjøring og progresjon hos jentene. Det var store smil dagen lang, og akkurat hva målet
vårt med prosjektet er. Vi gleder oss til å fortsette prosjektet de kommende sesongene og følge
utviklingen til jentene.

Samling med satsingsprosjektet for jenter på
Sognsvann og OLT.
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ANLEGG
AirBag AS
I fjor ble selskapet AirBag AS opprettet sammen Brettforbundet for å kjøpe og drifte Norges første
Airbag-landing. I fjor var det en midlertidig løsning med baggen i Trysil, men i år har vi fått flyttet
den til Marikollen hvor den skal være permanent. Den var åpen i vinter for alle i Marikollen, og
det jobbes nå med fase 2, den permanente installeringen i Marikollen.
Wyller
I år har arenaen i Wyller blitt utviklet mer, da halfpipen er tilbake, sammen med to hopp i ulike
størrelser for å treffe en bredere målgruppe. Dette er en fantastisk samlingsplass som sikrer både
rekruttering og er med på å fjerne økonomiske barrierer, da heisen til dette området er gratis.
Takket være midler fra kommunen er dette mulig.

ARRANGEMENT
NOR Freeski Cup, NM og HL
NOR Freeski Cup (også kjent som Norgescup) er den offisielle rangeringsturneringen for norske
utøvere. Cupen er underlagt det internasjonale skiforbundet (FIS) sitt reglement. For sesongen
21/22 var cupen åpen for deltakere i alderen 14 år og eldre (det vil si født i 2008, og som dermed
fyller 14 år i 2022).
Følgende destinasjoner arrangerte NOR Freeski Cup 21/22:
– NOR Freeski Cup 1: Slopestyle 29. januar – Geilo, Geilo IL NB! Utsatt til 26. mars
– NOR Freeski Cup 2: Slopestyle 12. februar – Dombås, Dombås IL
– NOR Freeski Cup 3: Big air 05. mars – Wyller, Heming IL
– NOR Freeski Cup 4: Big air 06. mars – Kirkerudbakken, Bærums Skiklub
– NOR Freeski Cup 5: Big air 12. mars – Kongsberg, Kongsberg Freestyleklubb
– NOR Freeski Cup 6: Slopestyle 19. mars – Vassfjellet, Freidig Freeski
NM og Hovedlandsrennet ble arrangert følgende steder:
– Hovedlandsrennene: 02.–03. april – Skeikampen, Gausdal Skilag
– Norgesmesterskap: Slopestyle 08.–09. april – Trysil, Trysil IL
– Norgesmesterskap: Big air 10. april – Trysil, Trysil IL
NOR Freeski Cupen er vår viktigste rekrutteringsarena til toppidretten. Cupen synliggjør
veien opp til junior- og landslagsnivået. Dette gir inspirasjon til unge utøvere som ønsker å bli
like gode som sine forbilder. Det arbeides kontinuerlig med synligheten og finansieringen av
arrangementene i cupen, og dette vil vi fortsette å arbeide med.
Årets Norgescup-sesong ble fri for koronarestriksjoner, og vi fikk gjennomført alle planlagte
arrangementer i terminlisten. Det ble totalt åtte arrangementer i NOR Freeski Cupen, inkludert et
NM med to konkurranser. I NOR Freeski Cupen ble det arrangert tre konkurranser i hver disiplin,
henholdsvis slopestyle og big air. Disse ble arrangert for junior- og seniorklassene våre, som
denne sesongen hadde en nedre grense for utøvere født i 2008. For utøvere født i 2008 og 2009 ble
Hovedlandsrennene sesongens høydepunkt. Sesongen ble avsluttet med et vellykket NM i Trysil
der utøverne våre leverte gode sportslige prestasjoner.
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RESULTATER NORGESMESTERSKAP 2022
(TOPP 3 ALLE KLASSER)

NM Trysil Big Air.
Foto: Josu Media.

Slopestyle 08.–09. april, Trysil
Junior jenter
1. Ingrid Gullhagen, Geilo IL
2. Vår Sæthereng, Harestua IL
3. Simone Joranger, Geilo IL
Senior kvinner
1. Tora Johansen, Tromsø Alpinklubb
2. Thea Emilie Grytnes, Heming IL
3. Helle Haugland Fossengen, Voss Freestyleklubb
Junior gutter
1. Leo Landrø, Geilo IL
2. Kasper Heier-Arnesen, Heming IL
3. Daniel Strand Sveum, Trysil IL
Senior menn
1. Sebastian Schjerve, Namsos IL Alpin
2. Ulrik Harstad Samnøy, Bærums Skiklub
3. Vebjørn Gråberg, Freidig SPK
Big Air 10. april, Trysil
Junior jenter
1. Sandra Pedersen, Lillehammer Skiklub
2. Ingvild Almås Hagland, Heming IL
3. Simone Joranger, Geilo IL
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Sebastian Schjerve vant
årets kongepokal.
Foto: Josu Media

Senior kvinner
1. Tora Johansen, Tromsø Alpinklubb
2. Thea Emilie Grytnes, Heming IL
Junior gutter
1. Leo Landrø, Geilo IL
2. Emilian Alberti Gulløien, Trysil IL
3. Axel Fredrik Kapstad, Heming IL
Senior menn
1. Sebastian Schjerve, Namsos IL Alpin
2. Mats Bjørndal, Geilo IL
3. Markus Gueah Leyobo, Aron Sportsklubb

RESULTATER HOVEDLANDSRENN 2022
(TOPP 3 ALLE KLASSER)
Slopestyle 02. april, Skeikampen
HL Jenter
1. Ingvild Almås Hagland, Heming IL
2. Signe Roaldset-Fiske, Surnadal IL
HL Gutter
1. Axel Appelbom Indrevik, Tromsø Alpinklubb
2. Jonas Alexander Lundgreen Larsen, Bærums Skiklub
3. Kristoffer Arstal Olerud, Bærums Skiklub
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Big air 03. april, Skeikampen
HL Jenter
1. Ingvild Almås Hagland, Heming IL
2. Signe Roaldset-Fiske, Surnadal IL
HL Gutter
1. Kristoffer Arstal Olerud, Bærums Skiklub
2. Axel Appelbom Indrevik, Tromsø Alpinklubb
3. Sverre Berling Grande, Heming IL
NOR Freeski Cup 2021/2022 sammenlagt
Junior jenter
1. Ingvild Almås Hagland, Heming IL
2. Nora Wold Lunner, Hakadal IL
3. Simone Joranger, Geilo IL
Senior kvinner
1. Helle Haugland Fossengen, Voss Freestyleklubb
2. Thea Emilie Grytnes, Heming IL
3. Tora Johansen, Tromsø Alpinklubb
Junior gutter
1. Leo Landrø, Geilo IL
2. Axel Fredrik Kapstad, Heming IL
3. Bendik Horgen Rasmussen, Aron Sportsklubb
Senior menn
1. Fredrik Ouren Jostad, Trysil IL
2. Peder Darre, Aron Sportsklubb
3. Tevje Albeck Skaug, Kongsberg Freestyleklubb
Fullstendige resultater fra HL/NC/NM finnes her:
https://www.skiforbundet.no/freeski/arrangement/nasjonale_konkurranser/norgescup-nm-hlresultater/resultater-2021-2022/
Sesongen startet med noe utfordrende snøforhold som førte til at vi måtte utsette sesongstarten
som skulle vært arrangert på Geilo 29. januar. Utover sesongen kom kuldegradene og noe
naturlig snø, som gjorde det mulig for alle arrangører å bygge gode nok parker for å avholde
konkurransene. Det har likevel mange steder generelt vært lite snø.
Også inn mot denne sesongen har det vært diskusjoner rundt format. På bakgrunn av et innspill
fra Buskerud Skikrets på vårmøte, ble det besluttet å sette ned et utvalg som skulle se på alternative
konkurranseformater. Utvalget presenterte på høstmøtet sitt forslag, hvor det ble stemt for å teste
ut et nytt format i slopestyle med tre runs beste teller for alle, hvor siste runnet kjøres i reversert
rekkefølge med de beste til slutt. For big air var rådet og fortsette med to runs kvalifisering og
tre runs med krav til ulik takeoff for guttene, mens det for jentene ble anbefalt å kjøre to runs
i finalene uten krav til ulik takeoff. Det nye formatet i slopestyle ble testet under NOR Freeski
Cupen på Dombås og etter en evaluering i etterkant ble det besluttet å legge dette formatet på is og
eventuelt jobbe mer med det før det testes ut igjen. Det gamle formatet med to runs i kvalifisering
og finale ble fulgt resterende sesong i slopestyle. For big air ble samme format gjennomført
gjennom hele sesongen.
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FREESKITIRSDAG PÅ SNØ

Fra 21. september til 7. desember arrangerte vi freeskitirsdag på SNØ hver eneste uke (med
unntak av høstferien) i samarbeid med DNB og SNØ. Vi stiller med en trener i tre timer og
alle er velkomne, uansett alder og nivå. Freeski-tirsdagene er et fast og uhøytidelig event hvor
miljøet; klubber og egenorganiserte, får mulighet til å samles til skikjøring, trening, lek og moro.
Å samle freeskimiljøet er hovedfokuset for tirsdagene, da vi ser at slike samlingspunkt er viktig
for å rekruttere enda flere inn i idretten. Ved en anledning arrangerte vi shred med landslaget
i tilknytning til en freeskitirsdag. Her møtte landslagsutøverne våre opp for å kjøre ski med, og
motivere deltagerne som hadde møtt opp.

NOR FREESKI JENTECAMP

Freeski er historisk sett en mannsdominert idrett, og et av våre satsningsområder har derfor vært
å øke rekrutteringen av jenter inn i idretten. Vårt største tiltak her er NOR Freeski Jentecamp. I år
arrangerte vi jentecampen som en lokal dagssamling på syv ulike destinasjoner i Norge; Oslo, Gol,
Gausdal, Voss, Sauda, Sogndal og Trondheim. Campen er åpen for jenter i alderen 8–15 år, og det
er ingen krav til deltakelse; verken freeskierfaring eller klubbmedlemskap. Hensikten med campen
er å gi jentene et innblikk i hva freeski er, samtidig som det skaper et trygt og stabilt jentemiljø
i freeski. Det er også verdt å nevne at økonomi ikke er en barriere for å delta på campen, da vi
ønsker at alle som ønsker skal ha anledning til å delta. I år gjennomførte vi de ulike jentecampene
på samme dag, og vi hadde med oss over 200 jenter totalt. Det er svært gledelig at så mange ønsker
å være med, og at vi nesten hadde en dobling av antall deltakere sammenliknet med fjoråret hvor
vi også hadde sju ulike jentecamper.
NOR Freeski
Jentecamp på Voss.
Foto: Jon Tøn.

NOR FREESKI CAMP

6.-7. november 2021 arrangerte vi tidenes første NOR Freeski Camp. NOR Freeski Camp er en
helgesamling for både jenter og gutter i alderen 10-15 år som driver med freeski. Over 150 jenter
og gutter fra hele Norge var påmeldt campen som fant sted i Lørenskog. I løpet av helgen fikk
deltakerne trent og lekt seg i både trampolinehall og i SNØ-hallen. I trampolinehallen var vi så
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NOR Freeski
Camp på SNØ.
Foto: Martin Strøm og
Yrjan Olsnes.

heldige at utøvere fra freeskilinja på Wang Toppidrett Romerike stilte som trenere, mens det i
SNØ-hallen var lokale klubbtrenere og utøvere fra våre egne junior og rekruttlandslag som stilte
opp som trenere. Vi ser at bredde- og rekrutteringsprosjekter som NOR Freeski Campe er helt
essensielt for å skape gode miljøer på tvers av klubbene, og spesielt viktige for de som kommer fra
mindre freeskimiljøer eller det egenorganiserte.

INTERNASJONALT ARBEID
Freeski har tre representanter i ulike komiteer i FIS, noe som er viktig for å sikre norsk idretts
interesser i det internasjonale arbeidet.
Kristin Sæterøy:
Christoffer Schach:
Michelle Hasle:

Vise chair i FSFKSB-komiteen
Medlem av Park & Pipe og CLAG
Medlem av Youth & Children i P&P

World Cup til Norge
Den økte aktiviteten og det høye nivået blant freeskiutøvere i Norge har bidratt til økt interesse
rundt en internasjonal konkurranse arrangert i Norge, og i samarbeid med Brettforbundet er
arbeidet om å få en felles World Cup satt i prosess.
I høst var vi på befaring i det aktuelle anlegget i Vassfjellet Vinterpark, og det ble et steg i riktig
retning. Siden da har det blitt jobbet jevnlig på ulike deler av prosjektet for å få dette til å bli en
realitet, blant annet med økonomi og med søknader. Prosjektet er blitt presentert for kommune og
fylkeskommune, og det har nylig blitt sendt av gårde søknader om økonomisk bidrag. Disse håper
vi å få gjennomslag for slik at det kan arrangeres en verdenscup i slopestyle sesongen 2024, og at vi
kan begynne planleggingen for et testarrangement i kommende sesong.
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ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR
DNB har siden oppstarten av Freeski i NSF vært en utrolig viktig partner og støttespiller for den
totale utviklingen av freeski i hele Norge. De har vært med på å støtte opp under både bredden,
arrangementer og toppidretten, gjennom strategiske prosjekter. Videre er Olympiatoppen en av
de viktigste partnerne også for de økonomiske rammevilkårene, gjennom tildelingen. På landslag
er det fire ledige merker på utøverne i besittelse av NSF Freeski til salgs, og det jobbes strategisk
og hardt for å sikre flere gode og langsiktige partnere. Det har vært og er en veldig krevende
økonomisk situasjon for avdelingen, noe som resulterer i at den er langt unna optimal drift.
På landslagssiden må utøverne fortsatt bære store reisekostnader selv. Videre har det vært
nødvendig å subsidiere arrangementene fra andre prosjekter, for å sikre gjennomføring.
Avdelingen NSF Freeski har vært og er i stor grad underbemannet i forhold til pålagte
arbeidsoppgaver og ansvar. Til tross for dette har vi i år hatt svært god aktivitet innen bredde og
rekruttering, toppidrett og kompetanseutvikling.

KOMPETANSEUTVIKLING
I sesongen 2021/2022 har vi hatt god kursaktivitet og kompetanseheving hos klubbene våre. Vi
har fortsatt det gode samarbeid med Den Norske Skiskole når det gjelder Trener 1. Videre har vi
utviklet et nytt kurs: Lokal Dommer, og startet utarbeidelsen av et eget Trener 1 kurs i freeski.
Lokal Dommer
Lokal Dommer er et digitalt lavterskel dommerkurs som gir en introduksjon til dommerrollen i
freeski. Kurset er tilpasset idrettslag og klubber som ønsker å komme i gang med konkurranser
innen freeski, med opplærte dommere. Målsettingen med kurset er å gi klubber, foreldre, trenere
og andre med interesse for freeski en innføring i rollen som dommer, og hvordan rangere
utøverne i lavterskelkonkurranser. Som dommer har man påvirkning på utviklingen av freeskiidretten, ved at man gjennom rangering av utøvernes prestasjoner bidrar til å definere hva som
er en «god» utøvelse av freeski-idretten. Kurset gjennomføres hovedsakelig digitalt da vi ønsker
at flest mulig skal ha anledning til å delta og samtidig opprettholde fokus på bærekraft. Dersom
klubbene ønsker fysisk kurs har vi også kurslærere som kan reise ut til klubb.
Trener 1
Per dags dato finnes det ikke et eget trener 1 kurs i freeski, men et felles for freestyle. I løpet av
de siste årene har imidlertid freeskigrenene økt betraktelig i popularitet og vi har sett behovet for
å ha et eget Trener 1 kurs i freeski. Dette har også vært en stor etterspørsel fra klubbene. Høsten
2021 begynte vi derfor å jobbe med et helt nytt Trener 1 kurs i freeski i samarbeid med Morten
Thorsrud Bragerhaug. Vi har som mål å ha dette kurset klart til 2022/2023-sesongen.
Kursgjennomføringer
NSF Freeski sentralt har stått for følgende kursgjennomføringer i sesongen 2021/2022. I tillegg
kommer kompetansetiltak og kursgjennomføringer på klubb- og kretsnivå, samt en rekke Trener
1 kurs avholdt i regi av Den Norske Skiskole.
Kurs
Trener 0 (3 timer)
Arrangør- og TD-rollen (3 timer)
Lokal Dommer (3 timer)
FIS C-lisens dommerkurs

Antall avholdelser
5
2
2
1

Antall oppmøtte
42
19
20
3

I oktober avholdt vi en internasjonal TD-klinikk i samarbeid med FIS i Oslo. Her hadde vi
fire deltakere fra Norge og seks internasjonale deltakere. Vi har også to norske dommere på et
internasjonalt nivå som deltok på en internasjonal dommerklinikk i september i regi av FIS.
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KOMMUNIKASJONSARBEID
Ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt
Det er jobbet hardt for å gi mediene det de måtte ønske, i håp om at de skal bruke det på sine
flater. NOR Freeski fortsetter arbeidet med å finne de riktige kontaktpersonene i ulike mediehus
med mål om økt eksponering av NOR Freeski og utøverne. Det har blitt gjort en stor jobb for
å sikre bedre informasjon på vår egen nettside, spesielt knyttet opp mot våre medlemmer og
klubber. Dette har blitt forsterket gjennom sosiale medier, hvor det har vært knyttet sammen (for å
skape en rød tråd).
Egenprodusert innhold
Freeski er særegne når det gjelder egenprodusert innhold (film og foto). Under hver eneste
samling eller konkurranse, har NOR Freeski produsert både film og foto, i svært god kvalitet.
Videre har det også vært gjort et prosjekt hvor ulike deltakere på NOR Freeski Cupen har tatt over
en av våre kontoer på Instagram. Dette har skapt stor glede blant medlemmer og målgruppene,
og gitt god eksponering av hva som egentlig foregår på et arrangement. Når det gjelder bredde- og
rekrutteringsprosjektene våre har vi leid inn lokale fotografer for å skape innhold.
Merkevare og omdømme
NOR Freeski fortsetter å vokse i SoMe, og vi ser at rekkevidden fra innlegg når flere og flere. Det
har variert med tanke på hva vi legger ut, og når, men vi har sett at rekkevidden, eksponeringen og
engasjementet har økt. NOR Freeski er sett på som en mer og mer seriøs aktør innenfor idrettsNorge, godt hjulpet av fantastiske resultater de siste sesongene. Dette er blitt ekstremt forsterket de
to siste sesongene, med enda bedre resultater og enda mer eksponering i media (utenfor våre egne
flater).

ORGANISASJON
Antidopingarbeid
I NOR Freeski har alle utøvere (elitelandslag, rekruttlandslag, juniorlandslag og
representasjonsutøvere), samt ansatte gjennomført «Ren Utøver».
Frivillighet og tillitsverv
Freestyle har ingen økonomisk støtte til de tillitsvalgte som jobber for sine respektive disipliner.
Nær alle økonomiske midler har vært prioritert til sportslige aktivitet, og Freestyle komiteen har
kun møttes under høstmøte, ellers har det vært holdt jevnlige telefonmøte i Freestyle komiteen.
Innsatsen fra de tre disiplinrådene har vært imponerende og sikret et godt sportslig opplegg for
alle landslagene. Det har denne sesongen vært gjort et stort arbeid for å sikre bedre arbeid mellom
de ulike leddene: klubb, krets og forbund. Dette ser vi at har begynt å fungere bra, og gir en bedre
flyt i arbeidet. Videre er det fortsatt et stort stykke arbeid, for å sikre at vi jobber enda bedre
sammen.

FREESKIKOMITEEN
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Øystein Tamburstuen
Kristin Vestgren Sæterøy
Geir Erik Samnøy
Anita Formo Bones
Jon Opsahl
Johanne Killi (ungdomsrepr.)
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HOPP

Vikersund 20220312. Marius Lindvik (NOR) under VM i skiflyging i Vikersundbakken HS240m.
Foto: Geir Olsen / NTB

72

NSF ÅRSBERETNING 2021/2022

HOPPkomiteens
årsberetning 2021/2022
BREDDEIDRETT
Sesongen 21/22 ble også preget av pandemitiltak, men vi fikk likevel avholdt endel samlinger.
Igjen tok våre frivillige tak, og jobbet hardt for å få til aktivitet rundt omkring i det ganske land.
I sommersesongen fikk vi i samarbeid med klubbmiljøer til mange samlinger. Det ble avholdt
samlinger i Vikersund, Vikafjellet, Midtstuen, Evje, Spjelkavik, Granåsen, Molde og Knyken, og vi
var på besøk i det nye anlegget i Mo i Rana samt Tromsø, Trysil, Amblisberget, Øverbygd, Byåsen
og en rundtur i Hordaland skikrets Gullbotn, Framnes og Bavallen. Vi opplevde stor aktivitet og
glede hos både utøvere og foreldre.
Det er mange utøvere som deltar på de lokale samlingene som er under 11 år, og som vi må sørge
for at disse fortsetter å hoppe inn i ungdomsalder. Det vi ser er at det er VIKTIG å samle spesielt
ungdommer, og dette må vi ta videre inn i neste sesong, der vi må terminfeste samlinger gjerne
med renn en av dagene. Dette er like viktig på jentesiden som på guttesiden.
Vinteren har bydd på utfordringer flere steder, og det er også verdt å merke seg at når
pandemitiltakene ble lempet på, og valgmulighetene for utøvere ble større, ble det merkbart også i
bakkene. Det ble en liten nedgang hos flere, og det er noe vi må ta på alvor.

Zhangjiakou 20220205.
Silje Opseth etter sitt
hopp i andre omgang av
hopp normal bakke for
damer under vinter-OL
i Beijing 2022. Foto:
Torstein Bøe / NTB
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En gledelig ting er samarbeidet vi hadde med kombinert, OBOS og Mohn-stiftelsen er at
vi har kjøpt og levert ut 378 par med barnehoppski i lengdene 140–170 til en billig penge.
Tilbakemeldingene på skiene er veldig gode, og vi håper vi kan gå i gang med et lignende prosjekt
med ski fra180 cm. Det å ha tilgjengelig utstyr for barna som vil prøve hopp er avgjørende viktig i
rekrutteringsarbeidet.
Det ble sendt ut 1000 startnummer i Raw Air Stars-akademiet, noe barna synes er stor stas. Det er
viktig at vi fortsetter å bygge det tettebåndet mellom topp og bredde, og vi håper at Storsamlingen
igjen kan bli et årlig arrangement der utøverne møter hopplandslaget under en hel uke.
Storsamlingen utgikk denne sesongen som følge av pandemien, men blir tatt opp igjen fra neste
sesong. I 2022 er det Vikersund som skal stå som arrangør, og der Hopplandslaget bidrar som
trenere. Storsamlingen er en av våre viktigste rekrutteringsarenaer.
Takk til alle dere som holder bakkene i stand slik at barn og ungdom får lov til å delta i vår
fantastiske idrett!

KOMPETANSEUTVIKLING
Kompetanseutvikling som eget område er nedlagt pga. ressursmangel. Arbeidet er delvis dekket av
ressurser forøvrig i administrasjonen.
Det er avholdt webinarer, og det har meldt seg fire trenere som skal ta T2 kurs gjennom
Høgskolen i Innlandet. Det blir spennende å følge disse, og hva det kan tilføre norsk hoppsport.

TOPPIDRETT
KVINNER

OL-sesongen 21/22 ble som ventet svakere resultatmessig enn de foregående sesongene. Med
Maren Lundby og Eirin Kvandal ute med skader var det færre potensielle toppkandidater, men de
andre tok det som en utfordring og det har gitt erfaring som alle har vokst på.

RAW AIR Challenge i
Tomter høsten 2021.
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Zhangjiakou, Kina
20220212. Marius
Lindvik tok gullmedaljen under hopp stor
bakke for menn under
vinter-OL i Beijing 2022.
Foto: Torstein Bøe / NTB

Silje Opseth er fremdeles best i storbakker, og vinner sitt første verdenscuprenn i selveste
Holmenkollen under Raw Air i praktfulle omgivelser, både med tanke på vær og publikum. Dette
var et viktig vendepunkt for henne, det å vite at hun kan vinne fordi hun nå faktisk har gjort det.
Thea Minyan Bjørseth har en relativt bra andre sesong i verdenscupen med bestenotering i
storbakken på Lillehammer med en 6. plass, selv om hun også har vært skadeutsatt.
Anna Odine Strøm leverer flere gode konkurranser hoppteknisk, selv om hun også har slitt med
skader over tid.
Målsettingen om OL-gull ble ikke nådd, men denne sesongen var viktig for oss som lag, fordi
vi måtte kjempe hele veien og vi fikk prøvd oss uten noen av våre tidligere beste, og det setter
samspillet på den ytterste prøve.
At Silje vinner verdenscuprenn vitner om at potensialet er der, både hos utøvere og trenerteam.
Støtteapparatet i laget med Jermund Lunder, Henning Stensrud og Mats Bjerke Myhren har lagt
ned stor innsats og jobbet mye for at vi skal kunne ta ut våre potensial, og vi opplever at vi traff
med noe, men at det også er detaljer som kunne vært bedre.
Sport Science-avdelingen har levert på høyeste nivå, og vi har absolutt det vi trenger for å vinne,
men kanskje kan vi selv være mer nysgjerrige og eksperimentelle for å utnytte dette og ta nye steg.
Utviklingen innen hoppsporten hviler aldri.
Maren Lundby og Eirin Kvandal har vært med gjennom store deler av ressursperioden og
konkurransesesongen, og fått oppfølging fra både OLT og NSF Hopp. Dette gjør mest sannsynlig
at vi vil få se begge to hoppe til vinteren 22/23.
Vi takker våre sponsorer, og håper de vil være med oss videre.
Vi er ett hopplandslag, med både gutter og jenter, der det er et godt arbeidsmiljø, som unner og
beundrer hverandres suksess, og som er en stor inspirasjon både for utøver og trenersiden.
Bak landslaget har vi nå Prosjekt2026 som jobber med å utvikle morgendagens utøvere. Line Jahr
har jobbet som trener for denne satsningen, og vi skal nå sammen evaluere strategien for denne
gruppen.
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Vi har nå mange jenter som hopper i Norge, og det skal vi utnytte.
Kvinnene skal hoppe skiflyging til vinteren, etter en lang ferd med utrettelig arbeid spesielt fra
Norge. Etter nitidig arbeid og god argumentasjon fra både forbund og ansatte med Clas Brede
Bråthen i spissen, ble resten av kalenderkomiteen med på å få dette igjennom.
Vi takker alle for året som har vært, vi skal nå felles evaluere sesongen 26.–27. april, og ha
oppstartsamling 9. mai for VM/skiflyging sesongen 22/23.

MENN

Sesongen 21/22 har vært preget av større variasjoner i prestasjonene, men med en del veldig
gode resultater. Marius Lindvik viste seg som en sterk mesterskapshopper med gull i både OL og
skiflygnings-VM, men også en sterk 3.plass i verdenscup sammenlagt. Halvor Egner Granerud,
som vant verdenscupen sammenlagt forrige sesong, var fortsatt med og kjempet i toppen i mange
renn (ti pallplasser og 4. plass i verdenscupen sammenlagt). Noen gode enkeltprestasjoner av Daniel
Tande (seier i Kollen), Robert Johansson og Johann Forfang viser at vi har mange hoppere med stort
potensiale. Nye løpere tar steg og kommer inn på øverste nivå, og vi nevner spesielt Bendik Heggli
og Fredrik Villumstad som lovende utøvere på vei til å ta de neste stegene. Selv om vi ikke nådde alle
våre mål må vi være meget fornøyd med de store øyeblikkene vi skapte sammen.

Grønnåsens åpning
av Grønnåsens to
helårsbakker.
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Innsatsen i trenerteamet og hos teknikerne har vært utmerket også i år, og det er vanskelig å
beskrive hvor viktig denne delen er for å oppnå toppresultater. Utviklingen i hoppsporten slutter
aldri, og vi er med og bidrar med ny teknologi og gode løsninger. Våre teknikere (Adrian Livelten
og Kenneth Gangnes) bidrar til og med inn mot FIS når det gjelder fremtidens regelverk for å
gjøre hoppsporten mer sikker og rettferdig.

NSF ÅRSBERETNING 2021/2022

Magnus Brevig (Sport Science) har med sitt arbeid gjennom ressursperioden sørget for at vi stiller
med bra utstyr som nå endelig er hovedsakelig produsert i Norge. Dette et stort steg for å gjøre oss
sterkere og mer uavhengig av utenlandske leverandører.
Også denne sesongen har vært påvirket av pandemien, noe som går både utover økonomien og
kapasitet til de som jobber med administrasjon. Det har vært tider hvor deler av trenerteamet
gjorde lite annet enn å fylle ut covidskjemaer, endre romfordeling eller flybilletter for å
imøtekomme krav av arrangører eller behov av enkelte utøvere. Vi håper og tror at den kommende
sesongen vil kunne gjennomføres tilnærmet normalt, slik at administrasjon ikke beslaglegger så
stor del av våre tilgjengelige ressurser.
Vi vil takke alle bidragsytere internt og eksternt, partnere, sponsorer, Olympiatoppen, bedrifter,
NTNU, forskere og ikke minst våre fans for å dele entusiasmen rundt hopp med oss.
En stor takk går også til teamene og i særdeleshet Kollenhopp, som har bidratt med godt arbeid
på nivået under verdenscupen (COC og FIS Cup). Vi står fortsatt uten toppidrettssatsing for dette
nivået og er helt avhengig velvillighet fra ledd utenfor vår offisielle struktur i NSF for å holde oss i
toppen i fremtiden.
Vi skal fortsette dette uendelige jobben for å bli verdens viktigste hoppnasjon.

SPORT SCIENCE

Sport Science er en av flere sentrale avdelinger i NSF Hopp, og faller innunder det som er
knyttet til toppidretten for damer og herrer, som nå har fellesbetegnelsen Hopplandslaget.
Avdelingen jobber i hovedsak med forskning og utvikling hva gjelder økt grad av aerodynamiske
konkurransefortrinn i forhold til forståelse, teknikk og utstyr. Sport Science er og har vært ledet av
Magnus Brevig siden våren 2017.
Kenneth Gangnes og Adrian Livelten er ansatt som konsulenter i Sport Science-avdelingen.
Øvrige ansatte Thomas Lobben, Jermund Lunder, Mats Bjerke Myhren og Andreas Vilberg, har
også ansvarsområder til stor nytte for avdelingen i tillegg til sine andre arbeidsoppgaver.
De viktigste samarbeidspartnerne for Sport Science Hopp, er sammen med sponsorer og
det sportslige apparatet i hopp (da særlig hovedtrenere, sportsjef og landslagssjef); Nammo,
Olympiatoppen (da særlig Aero prosjektet, ledet av Ola Elfmark), Apertus, NIH, ØSTO, Mittet AS
og Technical Difficulties.
Stikkord for arbeid i prosess eller utført er; utstyrsproduksjon, testing, utvikling, kompetanseheving, vindtunnel, politisk arbeid og aerodynamisk skolering.

ANLEGG
Det registreres med glede at nye prosjekter startes og flere nye hoppbakker bygges. Bjørkbakken er
ferdigstilt som plastbakke, Fageråsen er åpnet med fem nye helårsbakker, Eidsvold Værks Skiklub
har åpnet en K10 på skistadion, og Grua har utvidet anlegget med en K35-bakke. Både i NordTrøndelag og Hordaland er også bakker vekket til liv igjen. Vi opplever dessverre også at det er
bakker som ikke lenger er i bruk.
Ombyggingen av Granåsen er i full gang, og skal stå klar til bruk under RAW AIR i mars 2023.
Det er fortsatt pågående prosjekter for nye bakker i Tromsø og plastlegging av Holmenkollen.
NSF Hopp har utvidet og videreutviklet rennteknisk utstyr for bruk i nasjonale renn.
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ARRANGEMENT
Sommerhoppuke med ungdomsklasser sammen med NorgesCup ble en suksess. Hopplandslaget
Challenge ble gjennomført med fem ulike konkurranser i løpet av en uke på Lillehammer i august.
Plastmesterskapet i både normal og stor bakke ble også avholdt i Lysgårdsbakkene i september.
Sommersesongen ble avsluttet med tradisjonsrikt Hopptreff for 13–16-åringer i Vikersund i
oktober.
Vintersesongen startet med avlysning av de to første Norgescup-helgene, mens resterende
renn i hovedsak ble gjennomført med noen flyttinger. Det har vært en ny sesong med
pandemirestriksjoner, men vi har i større grad fått lov til, og klart å gjennomføre renn på alle
nivåer denne vinteren. Vi ser at ungdommen har blitt skadelidende i forhold til aktivitetstilbud og
renn gjennom pandemien, mens rekrutteringen av de yngste har vært bra.
Hopptreff ble flyttet en uke på grunn av føreforhold, og gjennomført med lav deltagelse
etter at det i fjor ikke var tillatt med landsomfattende konkurranser for ungdom på grunn av
pandemirestriksjoner fra myndighetene.
Fjorårets Solan Gundersen Vinterleker (SGV) ble også erstattet med renn i Midtstulia på plast
i august. Hovedrenn for 12–14 åringer ble også denne vinteren flyttet fra Alvdal (SGV) til
Midtstulia og arrangert som Kollenlekene sammen med Hovedlandsrennet. Dette er viktige renn
å få gjennomført med tanke på å beholde utøverne i hoppsporten.
En stor takk til alle de frivillige arrangører og funksjonærer over hele landet som bidrar til aktivitet
og renn for utøverne.

INTERNASJONALT ARBEID
– VI VIL VÆRE VERDENS VIKTIGSTE HOPPNASJON
Hopp-Norge er representert i alle hoppkomiteer i FIS, og legger vekt på å være til stede under
internasjonale møter, seminarer og arrangementer for å holde god dialog med interessenter
fra andre nasjoner. Det har også dette året vært begrenset med fysisk deltagelse på grunn av
pandemien og reiserestriksjoner, og da har det vært viktig å være til stede og diskutere med andre
i forbindelse med internasjonale renn. NSF Hopp har også vært sterkt tilstede på møter som har
vært gjennomført digitalt. NSF Hopp ønsker å dele kompetanse og erfaringer og har vært pådriver
for hoppsporten for kvinnene. En viktig sak vi har kjempet for i lengre tid, er like muligheter for
jenter i hoppbakken, og dette arbeidet har fått gjennomslag internasjonalt på vårmøte i FIS Hopp
kalenderkomite i april 2022, hvor det ble terminfestet renn i skiflyging for kvinner i Vikersund i
mars 2023. Avstemmingen her ga resultatet 14–0 i favør vårt forslag.
Vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse i alle ledd, fra rekruttering til utdanning og
toppidrett fra mange nasjoner. Med visjonen «Vi vil være verdens viktigste hoppnasjon» føler vi
oss forpliktet til å bidra så langt det lar seg gjøre. Det er også viktig å påpeke at vi opplever at vi er
nærmere visjonen enn vi noen gang har vært.

KOMMUNIKASJON
Med bakgrunn i en krevende situasjon internt i NSF som følge av den kjente konflikten mellom
NSF Hopp og forbundet, har det vært utfordringer knyttet til kommunikasjonsarbeidet både
kapasitetsmessig og innholdsmessig.
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Landslagssjef tok over ansvaret som mediekontakt og NSF Hopp leide inn tjenester for leveranse
på sosiale medier.
Basert på statistikk fra de forskjellige SoMe-kanaler er vi svært godt fornøyd med jobben som har
vært gjort, og fremdeles gjøres for oss. Vår rekkevidde og vårt engasjement, har økt betraktelig i
den perioden, noe vi tar med oss videre i arbeidet.
Jobben innen kommunikasjon og SoMe gjør det mulig å levere bilder og informasjon til media og
sponsorer på en ny måte i en tid der publikum, sponsorer og journalister har vært forhindret fra å
være til stede arenaene for å følge sporten.
Nå gjenstår det å kapitalisere på dette gode arbeidet og resultatene av dette.
Vi opplever også at vårt langvarige og gode forhold til norsk og internasjonal media opprettholdes
som følge av at vi ønsker å være imøtekommende og transparente overfor alle som ønsker å dekke
vår idrett.

MARKED
Markedsarbeidet har også blitt rammet av konsekvenser av konflikten mellom NSF Hopp og
Skiforbundet. Dette har ført til en ekstraordinær situasjon som også har krevd ekstraordinære
løsninger.
Våre eksisterende sponsorer har blitt involvert og påvirket av en offentlig konflikt, og trenger
naturlig nok positive opplevelser og bekreftelser før det gjøres videre avklaringer.
Vår markedssjef Bjørn Einar Romøren var lenge sykmeldt med alvorlig sykdom, og sluttet
i oktober 2021, uten å bli erstattet. Alexander Henningsen, som også var ressurs i markedog kommunikasjonsarbeidet sluttet omtrent på samme tidspunkt, også uten å bli erstattet.
Nyoppnevnt Landslagssjef har nå det kommersielle ansvaret, med Arne Åbråten som ressurs i
markedsarbeidet.
Vi har utarbeidet en ny markedsstrategi som i all hovedsak handler om at vi skal fremstå som
ett Hopplandslag, også når det gjelder logoeksponeringer. Vi har til nå har vi hatt forskjellige
hovedsponsorer og sponsorer på verdenscup damer og verdenscup herrer.
Gjennom fantastiske prestasjoner fra våre utøver, som følge av solid håndverk fra våre trenere og
ledere og et godt håndverk på kommunikasjon, har vi klart å levere resultater og adferd som vi får
signaler om at har styrket vår markedsverdi. Nå gjenstår det bare å kapitalisere på dette.
Vi vil være verdens viktigste hoppnasjon.

RAW AIR Challenge i
Tomter høsten 2021.
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RESULTATER
PLASTMESTERSKAP NORMAL BAKKE 2021

NM STOR BAKKE 2022

LILLEHAMMER, LYSGÅRDSBAKKEN HS98, 04.09.2021

OSLO, HOLMENKOLLEN HS134, 18.1.2022

Kvinner
1. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK
2. SKATVEDT Karoline Bjerke, Trøgstad SK
3. MIDTSKOGEN Ingvild Synnøve, IL Try

Menn
1. FORFANG Johann André , Tromsø SK
2. BJØRENG Joacim Ødegård, Røykenhopp
2. RIIBER Jarl Magnus, IL Heming

Menn
1. BUSKUM Andreas Granerud, Lensbygda SK
2. VILLUMSTAD Fredrik Eirinsønn, SKIMT
3. FANNEMEL Anders, Hornindal IL

Kvinner
1. OPSETH Silje, IL Holeværingen
2. STRØM Anna Odine, Alta IF
3. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK

PLASTMESTERSKAP STOR BAKKE 2021

NM JUNIOR STOR BAKKE

LILLEHAMMER, LYSGÅRDSBAKKEN HS140, 05.09.2021

OSLO, HOLMENKOLLEN HS134, 17.1.2022

Kvinner
1. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK
2. SKATVEDT Karoline Bjerke, Trøgstad SK
3. BERGER Frida, Røykenhopp

Menn
1. OLAUSSEN Iver, Byåsen IL
2. ÅRDAL Johannes, Jølster IL
3. GUNDERSRUD Adrian Thon, IL Jardar

Menn
1. ØSTVOLD Benjamen, Lensbygda SK
2. FANNEMEL Anders, Hornindal IL
3. LADEHAUG Anders, Nordre Land IL

NM NORMAL BAKKE 2021
OSLO, MIDTSTUEN HS 106, 30.-31.10.2021

BULKEN, VOSS, TUNÅSEN K69, 20.2.2022
Kvinner
1. MIDTSUNDSTAD Nora, Vaaler IF
2. LAUVSLAND Karoline Hansen, Øvrebø IL
3. TRAASERUD Heidi Dyhre, Heddal IL

Menn
1. WESTERHEIM Oscar Petersen, Bækkelagets SK
2. GRANERUD Halvor Egner, Asker SK
3. LINDVIK Marius, Rælingen SK

Kvinner Lag
1. BUSKERUD (Liane, Kleven)
2. AKERSHUS (Evans, Selbekk)

Kvinner
1. OPSETH Silje, IL Holeværingen
2. STRØM Anna Odine, Alta IF
3. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK

NM JUNIOR NORMAL BAKKE

Kretslag
1. BUSKERUD 1 (Håre, Strand, Bjøreng, Tande)
2. AKERSHUS 1 (Villumstad, Solberg, Lindvik, Granerud)
3. OPPLAND 1 (Fystro, Østvold, Ladehaug, Johansson)
Mixed Team
1. BUSKERUD 1 (Opseth, Bjøreng, Tande)
2. OPPLAND (Bjørseth, Ladehaug, Johansson)
3. AKERSHUS 1 (I.M. Hagen, Lindvik, Granerud)
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NOTODDEN, TVEITANBAKKEN HS98, 21.1.2022
Menn
1. ÅRDAL Johannes, Jølster IL
2. GUNDERSRUD Adrian Thon, IL Jardar
3. JØRGENSEN Sindre Ulven, Asker SK
Kvinner
1. BERGER Frida, Røykenhopp
2. HAGEN Mille Marie, Haslum IL
3. MIDTSKOGEN Ingvild Synnøve, IL Try
Kretslag
1. AKERSHUS (Thorshov, Jørgensen, Gundersrud)
2. OPPLAND (Heimdahl, F.Østvold, Selbekk-Hansen)
3. SØR-TRØNDELAG (Enger, Krogstad, Ingebrigtsvoll)

RESULTATER
Mixed Team
1. BUSKERUD (Berger, Liane, Bakken)
2. OSLO (Midtstskogen, Lundhaug, N.Sundal)
3. VESTFOLD OG TELEMARK (Traaserud, Kittelsen,
J.Pettersen)

HOPPTREFF SOMMER (13-16 ÅR)
VIKERSUND, VIKERSUND K45 OG K65, 24.10.2021
1. OSLO (Aaseth, Furfjord, Nilsen, Fageraas)
2. VESTFOLD OG TELEMARK (Lauglo, Kittelsen, Rønningen,
Andersen)
3. BUSKERUD (Moan, Opseth, Sandsether, Sørstad)

HOPPTREFF VINTER (13-16 ÅR)
NAMSOS, GRANÅSEN K45 OG K65, 12.02.2022
1. OSLO (Erichsen, Aaseth, Furfjord)
2. BUSKERUD (Opseth, Sørstad, Sandsether)

HOVEDLANDSRENNET 2022
OSLO, MIDTSULIA K60, 26.02.2022
(Flyttet fra Linderudkollen, 27.2.2021 pga. Korona pandemi)
J15/16 K40
1. MEIER, Tiril Emilie, Namsos IL
J15 K60
1. MIDTSKOGEN Ingvild Synnøve, IL Try
2. GRÆSLI Kjersti, Tydal IL
3. LÅTE Ingrid Alva Helga, Trysil IL/Strandbygda IL
G15 K60
1. LEIRÅMO Erik, Bossmo & Ytteren IL
2. SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald, Raufoss IL
3. TVEITEN Nicklas, Heddal IL
J16 K60
Ingen deltagere
G16 K60
1. KJØLLESTAD Isaac Olav, Elverum Hopp
2. CHRISTENSEN Arnt Nicolai, Hobøl IL
2. BERGH-HANSEN Vebjørn, Byåsen IL

LAGHOPP K60, 27.02.2022
1. BUSKERUD (Sørensen, Kaiser, Strandbråten)
2. VESTFOLD OG TELEMARK (Armo, Rønningen, Tveiten)
3. SØR-TRØNDELAG (Walseth, Bergh-Hansen, K.Græsli)

HOVEDRENN 2021 (12-14 ÅR)
(SOLAN GUNDERSEN VINTERLEKER)
OSLO, MIDTSULIA K40 OG K60, 26.02.2022
(Flyttet fra Alvdal (SGV), 19.02.2022 pga. Korona pandemi)
J12 K40
1. NIELSEN Sara Vorkinn, Søre Ål IL
2. TYROM Kristiane Thuen, Søre Ål IL
3. NÆSTAD Andrea Pettersen, Søre Ål IL
G12 K40
1. KJØLLESTAD Leon Kristoffer, Elverum Hopp
2. HØIGJELLE-BRISEID Jesper, Kollenhopp
3. LOHNE Theodor Hagen, Vikersund IF
J13 K40
1. GRÆSLI Ingrid, Tydal IL
2. GRØNN Linnéa Konstanse, Frogner IL
3. LÅTE Astrid Hedvig Viola, Trysil IL/Strandbygda IL
G13 K40
1. FURFJORD Jørgen Andreas Kristiansen, Kollenhopp
2. AASETH Magnus, Kollenhopp
3. SVINGEN Magnus Vestues, Trysil IL
J14 K40
1. SAUG Marie Fengsrud, Elverum Hopp
2. OPSETH Oda, Holeværingen IL
3. ØSTGÅRDSTRØEN Ingeborg Ryen, IL Nansen
G14 K40
1. HAUGEN-JOHNSEN Oscar, Rælingen SK
2. MORKEN Mathias Heide, Harpefoss IL
3. STORØ Henrik, Namsos IL
J14 K60
1. EVANS Nora Helene, Fossum IF
G14 K60
1. LE Alvin, Byåsen IL
2. SØRSTAD Haakon Kamlesh Heltzer, Gjerpenkollen Hoppklubb
3. SANDBERG Lukas, Øyestad IF
Laghopp K40/K60, 29.08.2021
1. OSLO 1 (Høigjelle-Briseid, Kristiansen, Erichsen)
2. HEDMARK (L.Kjøllestad, Svingen, Hilmarsen)
3. BUSKERUD (Lohne, Moan, Sørstad)
Laghopp Jenter K40/K60, 27.02.2022
1. AKERSHUS (Grønn, Haugen-Johnsen, Evans)
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RESULTATER
NORDISK JUNIORLANDSKAMP

HOVEDLANDSRENNET 2021

ORKDAL, NOR, KNYKEN K68 28.-29.01.2022

OSLO, MIDTSULIA K60, 28.-29.08.2021
(Flyttet fra Linderudkollen, 27.2.2021 pga. Korona pandemi)

Jenter
1. MATTILA Sofia, FIN
2. MIDTSUNDSTAD Nora, NOR
3. LIANE Marie, NOR
4. Traaserud, Heidi Dyhre, NOR
Gutter
1. OPSAHL Martin Tonby, NOR
2. KINNUNEN Tuomas, FIN
3. MEIS Tuomas, FIN
6. AADALEN Adrian, NOR
8. ØSTVOLD Fabian, NOR
9. LANGMO Isak Andreas, NOR
Laghopp Jenter
1. NORGE (Liane, Midtsundstad)
2. FINALND (Meis, Mattila)
Laghopp Gutter
1. FINLAND 1 (Meis, Kinnunen)
2. NORGE 1 (Aadalen, Opsahl)
3. FINLAND 2 (Keränen, Kuisma)
4. NORGE 2 (Langmo, Østvold)
5. ESTLAND (Kapp, Vagul)
6. SVERIGE (Nyström, Fröier)
Laghopp Mix
1. NORGE 1 (Midtsundstad, Opsahl)
2. FINLAND (Mattila, Kinnunen)
3. NORGE 3 (Traaserud, Østvold)

NORGES CUP
SAMMENLAGT 2021/2022
Elite Kvinner
1. TRAASERUD Heidi Dyhre, Heddal IL
2. BERGER Frida, Røykenhopp
3. RØSTAD Karoline Andrea, Skogn IL
3. SKATVEDT Karoline Bjerke, Trøgstad SK
Elite Menn
1. BUSKUM Andreas Granerud, Lensbygda SK
2. SUNDAL Kristoffer Eriksen, IL Koll
3. WESTERHEIM Oscar Petersen, Bækkelagets SK
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J15/16 K40
1. SCHEIE, Lisa, Sør-Fron IL
J15 K60
Ingen deltagere
G15 K60
1. HANSEN Gisle Westvold, IL Nansen
2. KJØLLESTAD Isaac Olav, Elverum Hopp
3. BERGH-HANSEN Vebjørn, Byåsen IL
J16 K60
1. LØKEN Josefine, Askim IF
2. ASPEBAKKEN Ane, Furnes SLF
3. GJENDAHL Mariell Østlie, Askim IF
G16 K60
1. SELJESET Torje, Hornindal IL
2. ØSTVOLD Fabian, Lensbygda Sportsklubb
3. STORSVEEN Jørgen Berget Elverum Hopp
LAGHOPP K60
1. HEDMARK (Hansen, Kjøllestad, Storsveen)
2. OPPLAND (Kindlistuen, Jetlund, F.Østvold)
3. SØR-TRØNDELAG (Walseth, Fjorden, Bergh-Hansen)

HOVEDRENN 2021 (12-14 ÅR)
(SOLAN GUNDERSEN VINTERLEKER)
OSLO, MIDTSULIA K40 OG K60, 28.08.2021
(Flyttet fra Alvdal (SGV), 20.2.2021 pga. Korona pandemi)
J12 K40
1. GRÆSLI Ingrid, Tydal IL
2. GRØNN Linnéa Konstanse, Frogner IL
3. FJORDEN Malin Ervik, Byåsen IL
G12 K40
1. FURFJORD Jørgen Andreas Kristiansen, Kollenhopp
2. AASETH Magnus, Kollenhopp
3. GOTEHUS Olav Tsukameka, Elverum Hopp
J13 K40
1. EVANS Nora Helene, Fossum IF
2. SAUG Marie Fengsrud, Elverum Hopp
3. OPSETH Oda, Holeværingen IL

RESULTATER
G13 K40
1. SØRSTAD Haakon Kamlesh Heltzer, Gjerpenkollen
Hoppklubb
2. LE Alvin, Byåsen IL
3. SANDBERG Lukas, Øyestad IF
J14 K40
Ingen deltagere
G14 K40
Ingen deltagere
J14 K60
1. MIDTSKOGEN Ingvild Synnøve, IL Try
2. GRÆSLI Kjersti, Tydal IL
3. LÅTE Ingrid Alva Helga, Elverum Hopp
G14 K60
1. SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald, Raufoss IL
2. GUNNERØD Oddvar, Istad IL
3. HAUGEN Matheas, Næroset IL
Laghopp K40/K60, 29.08.2021
1. OSLO 1 (Kristiansen, Remme, Lundeby)
2. OSLO 2 (Aaseth, Erichsen, Fageraas)
3. BUSKERUD (Mikalsen, Sørstad, Sørensen)
Laghopp Jenter K40/K60, 29.08.2021
1. SØR-TRØNDELAG (Fjorden, I.Græsli, K.Græsli)

WORLD CUP / CONTINENTAL CUP / FIS CUP
RESULTATER FOR MENN OG KVINNER FORELIGGER
PÅ FIS SINE SIDER
https://www.fis-ski.com/DB/ski-jumping/calendar-results.html?noselection=true
Sammenlagt		
https://www.fis-ski.com/DB/ski-jumping/cup-standings.html		
WC sammenlagt 2021/2022		
3. LINDVIK Marius, NOR
4. GRANERUD Halvor Egner, NOR
		
COC sammelagt sommer 2021		
3. VILLUMSTAD Fredrik, NOR
		
COC sammelagt vinter 2022		
2. BJØRENG Joacim Ødegård, NOR
		

JUNIOR VM
ZAKOPANE, POL, 03.-06.03.2022
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=49569&seasoncode=2022
		
Men Normal Hill Team		
Sølv
NOR (Gundersrud, Årdal, Jørgensen, Olaussen)
		
Normal Hill Mixed Team		
Bronse
NOR (Midtsundstad, Årdal, Traaserud, Olaussen)
		

FIS SKI FLYING WORLD CHAMPIONSHIPS
VIKERSUND, NOR, 10.-13.03.2022
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=49466&seasoncode=2022
		
Men Flying Hill Individual		
Gull
LINDVIK Marius, NOR
		
Men Flying Hill Team		
Bronse
NOR (Forfang, Tande, Granerud, Lindvik)
		

WINTER OLYMPIC GAMES
BEIJING, CHN, 05.-14.02.2022
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=50771&seasoncode=2022		
		
Men Large Hill		
Gull
LINDVIK Marius, NOR

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC
FESTIVAL (EYOF)
LAHTI, FIN, 23.-25.03.2022
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=JP&eventid=50886&seasoncode=2022
		
Girls Normal Hill		
Sølv
MIDTSUNDSTAD Nora, NOR
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kombinert

Jens Lurås Oftebro
under hoppdelen av
individuelt kombinert for menn i stor
bakke under vinter-OL
i Beijing 2022. Foto:
Torstein Bøe / NTB
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kombinertkomiteens
årsberetning 2021/2022
KOMBINERTKOMITEEN (KK)
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsrepresentant

Edgar Fossheim
Linda Svendsrud
Jan-Erik Aalbu
Eiliv Flakne
Kristoffer Erichsen
Sara Nordsveen

BREDDEIDRETT
Det har gjennom sesongen 2021-2022 vært gjennomført mye lokal aktivtet, samt flere nasjonale
samlingspunkter og en internasjonal tur for utøvere i aldersbestemte klasser.
Gjennomførte tiltak:
• Kollenhopp arrangerte juni-samling for bredden med stor aktivtet for kombinertløpere.
• Hovedlandsrenn og Hovedrenn for det avlyste Hovedlandsrenn og Solan Gundersens
Vinterleker.
• KK-samling på Lillehammer Sommer NM. Åpent for 15-16 år.
• Miljøsamling i Trysil i november (Camp 1881). Totalt 100 utøvere og foreldre, sponsorer
og team samlet til allsidig lek på ski, motivasjonsmøter samt innendørs aktiviteter av sosial
karakter som blant annet «Nordic Combined Bowling Challenge». NTG/LNC stilte trenere, og
presentere sitt tilbud til junioralder; (NTG-Lillehammer). Gjennomførte diskusjonsforum for
alle kombinertforeldre og kombinertinteresserte, samt smørekurs med smøreteamet.
• Youth Cup Harrachov i starten av januar som ble en vellykket tur med fokus på opplevelser og
erfaringer.

Totalt 100 foreldre,
utøvere, sponorer og
team var samlet til
sesongens først snøsamling.
Foto: Jan Christian
Bjørn.
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En fornøyd gjeng på sitt
første internasjonale
representasjonsoppdrag
for Norge. Foto: Ola
Morten Græsli.

• Et veldig vellykket arrangement med Kombilekene på Tolga med individuell øvelse, teamsprint
og miniski-battle.
• Hovedlandrenn Oslo med individuell øvelse og kombicross.
• Flere kretser har arrangert egne rekrutteringsarrangementer og det har blitt arrangert en rekke
Telenorkarusell-renn i klubb-regi

TOPPIDRETT

Norge tok gullunder
lagkonkurransen i OL.
Foto: NTB/Scanpix.
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OL-kongen.
Foto: NTB/Scanpix.

Igjen en fantastisk sesong, denne gang med OL for herrene og en mye bedre sesong for
kvinnekombinert med en terminliste for verdenscupen.
Høydepunktet ble OL, der laget stod fram med stor L og Jørgen Graabak er nå tidenes
kombinertløper i OL med sine nye 2 gull fra Beijing, samt sølvmedaljen i normalbakken. Jens
Lurås Oftebro tar sølv i storbakken og gull i lagkonkurransen sammen med Espen Andersen og
Espen Bjørnstad, fikk vi 4 olympiske mestere uten at Jarl kom hjem med medlaje. Tidenes OL for
norske kombinertløpere.
Jarl Riiber tok igjen i verdenscupen og vinner 13 konkurranser og avgjør kampen om
sammenlagseieren i siste konkurrans mot østerrikske Lamparter.

Jarl Magnus Riiber
vinner igjen verdenscupen sammenlagt og er
tidenes mestvinnende i
verdenscupen med sine
49 seire.
Foto: NTB/Scanpix.
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Gyda Westvold Hansen
vinner verdenscupen for
kvinner.
Foto: NTB/Scanpix.

Gyda Westvold Hansen er suveren i kvinneklassen og vinner 7 av 8 konkurranser, Ida Marie
Hagen tar en solid 2. plass og avslutter en sterk sesong etter comebacket fra kneskade.
Norge vinner suverent nasjonscupen i kvinneklassen og etter en sterk finish etter OL, får vi 3
nordmenn topp 6 i herreklassen og tar også hjem seieren der. Norge vinner tidenes første mixteam konkurranse i Val di Fiemme og viser at vi har mange gode kort på spille på i tillegg til våre
enere.
Alle 4 kuler tas med fra Schonach hjem til Norge!
I COC vinner Gyda, sesongen vår i COC ble litt preget av at vi ikke stiller i alle konkurranser
(Nizhny Tagil, Beijing, USA i mars), når vi stiller, dominerer vi COC og COC er en strålende
utviklingsarena for de som skal inn i verdenscupen både for kvinner og menn.
Utøverutvalget som ble etablert i 2020 fungerer fint når det blir brukt, det er der for å skape
dynamikk mellom utøvere og ledere i kombinert-Norge.

ANLEGG
Kombinert har innen anlegg samarbeid med hopp og langrenn, med hovedfokus på å få til flest
mulig kompaktanlegg for alle aldersgrupper samt plast i rekrutteringsanlegg. Det jobbes godt
lokalt og regionalt med anleggsutvikling og flere kompakte rekrutteringsanlegg er ferdigstilt mens
andre er under utvikling. Anleggene i Oslo, Trondheim, Orkdal, Steinkjer, Rena og Bjørkbakken
er i full drift og det samme gjelder bakkene i Molde.
På anleggsiden så skal Granåsen bygges om og ventes ferdig i 2023. Div er demontert fra anlegget
og vil flyttes over til rekruttanlegget.
Ellers så er Fageråsen i Mo i Rana tatt i bruk, og det ble et vellykket arrangement der i mars.
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I tillegg er kompaktanlegg under planlegging eller bygging flere andre steder. Rekruttanlegg i
tilknytning til langrennsanlegg er positivt også i forhold til unge langrennsløpere som synes det er
morsomt og spennende å prøve bakkene.

ARRANGEMENT
Vi har hatt tre konkurransehelger på sommer:
• Knyken i august
• Lillehammer i september (pcr NM Beitostøken og sommer mestterskap)
• Oslo i Oktober
Følgende arrangement i Norge i 2021-2022
• NM Beitostølen, november
• World Cup Lillehammer (menn og kvinner)
• NC Lillehammer, desember
• NC Lillehammer, Januar
• NC Oslo, Januar
• NC Lillehammer / vind , januar (kun kvinner)
• NC og Jr Nm Notodden, februar
• NC Oslo, februar
• World Cup Holmenkollen, mars (menn)
• NM del 2 Mo i Rana / Harstad, mars

Jørgen Graabak på seierspallen etter 2. plassen
i 10 km individuelt kombinert for menn under
vinter-OL i Beijing 2022.
Foto: Torstein Bøe / NTB
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INTERNASJONALT ARBEID
Etter mange år utenfor NC Executive Comity fikk Norge også plass der. Dermed er det Edgar
Fossheim og Arne-Olaf Sween som representerer Norge i henholdsvis NC Comity og Ex Comity
Nordic Combined samt SC Nordic Combined official rules, mens Linda Svendsrud representerer
Norge I utvalget for kvinner i hopp og kombinert. Renndirektør og rennkjører WC er fortsatt
Lasse Ottesen og Jan Rune Grave.
Utvalgene fungerer fortsatt godt, selv om vi etterhvert svekkes av av at vi ikke har hatt fysiske
møter på over 2 år.
Betydelige endringer har vært få, men reglene for sammenlagt vinner i trippelen i Seefeldt ble
betydelig endret for å få et tettere felt på søndagens avgjørende renn.
Ellers jobbes det hardt med å få damekombinert inn i det olympiske programmet i 2026. Både
NSF og FIS jobber seriøst mot IOC for å få dette til.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR
Kombinert arbeid hardt for å skaffe til veie bedre rammebetingelser i kraft av bl. økte
sponsorinntekter, vi merker den harde konkurransen fra resten av Idretts- Norge og vil nok også
merke utfordringene knyttet til den «nye» mediesituasjonen, der vi er spredd på andre kanaler enn
NRK på de fleste helgene.
Vi har fortsatt økte inntekter ved utgangen av 2021 og budsjettet for 2022 er 19 mill. NOK. I
revidert budsjett for 2022, er inntektene oppjustert til ca. 19,5 mill. NOK. Fortsatt ser vi at det
er trangt og krevende å få gjort alt vi ønsker, ikke minst da vi ser at det krever mer og mer av
satsingen med å løfte satsingen på begge kjønn og at utstyrssatsingen på både hopp og langrenn er
fortsatt i sterk utvikling.
Kombinert fikk et underskudd på ca.0,6 mill. NOK i 2021. Hovedsakelig er dette kostnader knyttet
opp mot ekstraordinære kostnader kombinert blir pålagt av myndigheter og forbund, kostnader
vi ikke har fått dekket i 2021 av tiltakene fra stat og forbund. Underskuddet gjør at vi forverrer vår
andel av fellesgjelda til skiforbundet, den er pr 31/12-2021 på ca. 4,4 mill. NOK.
Vi har forhandlet fram en ny Hovedsponsoravtale med OBOS Block Watne fram til april 2026,
denne avtalen er 50% økt i verdi fra forrige avtale og er en avgjørende grunnlag for dern satsingen
vi skal gjøre mot de kommende mesterskap ikke minst mot et OL i 2026 med forhåpentligvis
begge kjønn representert.
Videre har vi flere delsponsorer/ leverandører med på laget på langsiktige avtaler som Craft (ny
klesleverandør fra fåren 2022 til vår 2026), Opplysningen 1881 (til vår 2026), Helgeland Kraft (vår
2025) og AutoPlan (vår 2025).
Vi har fortsatt usolgte sponsorater og et større potensial å hente ut, i og med at ikke alle etablerte
sponsorer viderefører sine avtaler med oss våren 2022.
Vi får solid støtte fra våre etablerte sponsorer, og må legge mye krefter i å hente inn nye sponsorer
og også selge inn kvinnekombinert i enda større grad fra våren 2022.
Det er avholdt noen digitale sponsortreff i løpet av sesongen, og i økende takt med
normaliserinegn av samfunnet, følger vi opp våre sponsorer løpende nå.
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Vi henter også inn noe ekstern målrettet kompetanse fra næringslivet, for å styrke innsalg og
oppfølgingen av sponsoratene.
Verdien av logoeksponeringen for sponsorene øker fortsatt betydelig også i 2021, takket være
bevisst jobbing med utøverne opp mot media og bedre produkter å vise frem. Tallene fra 2021 er
veldig sterke og tidenes beste fra VM for kombinert.

Jørgen Graabak under
prøvehoppet av hoppdelen av individuelt kombinert for menn i stor
bakke under vinter-OL
i Beijing 2022. Foto:
Torstein Bøe / NTB

Samarbeidet med Olympiatoppen er meget viktig for kombinert. Prosjektstøtten Olympiatoppen
gir i form av midler samt tilgang til ressurspersoner letter den økonomiske situasjonen rundt
A-lags satsingen og gjør det mulig for en relativt liten gren som kombinert å tilegne seg ledende
kompetanse innen teknikk og utstyrstilpasninger. Olympiatoppen har forsterket egne midler til
kvinnekombinert, noe som er helt avgjørende i den videre utviklingen av idretten.
Overføringer internt i NSF utgjør ca. 10% av kombinertsinntekter, adm. fee. som kombinert
betaler tilbake til sentralt i NSF utgjør ca. 5% av totale inntekter.

KOMPETANSEUTVIKLING
Kombinert jobber med å sikre kompetanseflyt blant våre egne trenere, samt øke tilbudet for nye
trenere som ønsker å bidra i kombinert. Vårt overordnede mål er å sørge for å ha kurstilbud
og møteplasser for kommende og eksisterende trenere på alle nivåer, og at disse kreftene drar i
samme retning og at vi som nasjon står samlet om en felles filosofi og utvikling.
Det har i løpet av sesongen 2021-2022 blitt gjennomført samlingspunkter for teamtrenere og
landslagtrenere for å sikre den røde tråden i kombinert-Norge. I tilegg ble det gjennomført
smørekurs og foreldrekurs under Trysil-samlinegn.
Kompetanseutvekslingskurset:
Vi har fortsatt med kompetanseutvekslingskurset (fagdager). Under Norges Cup-helger
har teamtrenere og landslagstrenere møttes for å diskutere treningsfilosofi, hoppteknikk og
langrennsteknikk basert på det nye testbatteriet vi har på alle landslagsutøvere fra ungdom til
junior.
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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KOMMUNIKASJONSARBEID
Det norske kombinertlandslaget markerte seg sterkt i det norske medie- og samfunnsbildet
sesongen 2021/2022. Ypperlige utøverprestasjoner i store mesterskap og verdenscup har gitt
god publisitet, noe som også har styrket omdømmet til det norske herrelandslaget. I 2017 lå
omdømmet i befolkningen på 22% mens det i 2021, fire år senere hadde styrket seg til 35%. Videre
har interessen for sporten et solid fotfeste i befolkningen: 97% av befolkningen har et nøytralt eller
positivt bilde av sporten mens dette tallet for herrene ligger på 98%.
Det norske landslaget arbeider sammen med NSFs kommunikasjonsavdeling effektivt og
målrettet med formidling av sine aktiviteter, både på dame- og herresiden. Utenfor arenaen er det
gjort innsalg av saker til utvalgte medier, gjennomført pressekonferanser samt produsert korte
videofilmer medutøverne beregnet for sosiale medier. På arenaen er det produsert øyeblikksbilder
og reaksjonsvideoer som har gitt landslagets følgere på SoMe et godt inntrykk av pulsen i laget.
Dette har gitt en økning i antall følgere på Facebook, fra 9300 til drøye 9500. Instagram er også
en populær SoMe-plattform som lagsapparatet har visst å bruke effektivt. Instagramkontoen
til kombinertlandslaget følges i dag av vel 6300 personer. Slik ser vi at sosiale medier er brukt
aktivt og målrettet. Dette spiller godt inn under det strategiske fundamentet for kombinert sin
kommunikasjon hvor det sentrale er:
• Kommunikasjonsmålet er Styrke kjennskapen og kunnskapen om kombinertsporten med et
tydelig etterlatt inntrykk #PÆRRS.
• Kombinertlandslagets utøvere skal fremstår som folkelige og som gode forbilder
• Posisjonsmål for kombinert: Vi skal være Verdens beste kombinertnasjon

LANDSLAG OG ORGANISASJON
Elitelagene kombinert sesongen 2021-2022
Menn:
Jørgen Graabak, Byåsen IL
Jarl Magnus Riiber, IL Heming
Espen Bjørnstad, Byåsen SK
Jens Lurås Oftebro, IL Jardar
Espen Andersen, Lommedalens IL
Kvinner:
Gyda Westvold Hansen, IL Nansen
Mari Leinan Lund, Tolga IL
Marte Leinan Lund, Tolga IL
Administrasjon, trenere og personell:
Ivar Stuan
Sportssjef
Jan Schmid
Hovedtrener
Stian Kvarstad
Hopptrener Trondheim
Tom Hilde
Hopptrener Oslo
Jan Christian Bjørn Konsulent
Oskar Håland
Smøresjef

92

NSF ÅRSBERETNING 2021/2022

RESULTATER
OL
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=NK&eventid=50773
&seasoncode=2022
World Cup
https://www.fis-ski.com/DB/nordic-combined/calendar-results.html?eventselection=results&
place=&sectorcode=NK&seasoncode=2022&categorycode=WC&disciplinecode=&gendercode=
&racedate=&racecodex=&nationcode=&seasonmonth=X-2022&saveselection=1&seasonselection=
COC
https://www.fis-ski.com/DB/nordic-combined/calendar-results.html?eventselection=
results&place=&sectorcode=NK&seasoncode=2022&categorycode=
COC&disciplinecode=&gendercode=&racedate=&racecodex=&nationcode=&seasonmonth=
X-2022&saveselection=-1&seasonselection=
NM, junior-NM, Norges Cup, Hovedlandsrennet
https://www.kjump.no/

Jens Lurås Oftebro med
gull- og sølvmedaljene
på medaljeseremoni etter kombinert
lagkonkurranse under
vinter-OL i Beijing 2022.
Foto: Fredrik Varfjell /
NTB
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langrenn

Zhangjiakou, Kina 2022.
Therese Johaug vinner
langrenn 30 km fristil for
kvinner under vinter-OL
i Beijing 2022. Foto:
Fredrik Varfjell / NTB.
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LANGRENNSkomiteens
årsberetning 2021/2022
BREDDEIDRETT
KLUBBAKTIVITET FOR BARN 6-19 ÅR

Koronapandemien har medført mange avlysninger. Ni av 16 kretser har likevel klart å
gjennomføre kretsmesterskap. Antall deltagere totalt i de ni kretsmesterskapene som ble
gjennomført: 1.166.
For første gang siden år 2000 er andel kvinnelige deltagere over 40% (43%).
Statistikk tilgjengelig her:
https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/livereslangrenn/statistikk/
Til tross for svært mange avlysninger og et begrenset konkurransetilbud, melder klubber fortsatt
om rekordstor oppslutning på treninger for yngre vinteren 21/22. Antall ski-lisenser 13 år og
eldre: 4722 av 9014 (sesongen 2021), 4178 av totalt 5720 i 2020, 6416 av totalt 8178 i 2019 og
6.456 av totalt 7940 i 2018). Toppårene var 2012 og 2013, da lå antallet på 8.700 av totalt 10.400 i
Skiforbundet.

Jente i skileik på
barmarkski.
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SKIIDRETT OG VOKSNE (20 ÅR OG ELDRE)

Medlemstallet økte fram til 2015, men har deretter gått noe ned. De største turrennene ble avlyst
i sin opprinnelige form også i 2021, men noen ble gjennomført som «digitale renn» ved hjelp av
QR-koder, slik at mange allikevel gjennomførte konkurransene individuelt. Den siste sesongen er
uegnet for å vurdere trender i medlemstall grunnet Covid-19, men det har vært stor uteaktivitet
blant folk under koronapandemien. Salgsstatistikker fra sportsbransjen viser at det vinteren 2021
ble satt rekorder i salg av skiutstyr. Det er også stor interesse for å lage gode skiløyper. Snølagring
og snøproduksjon er kommet for fullt i stadig flere skianlegg rundt om i Norge, og er mange
steder avgjørende for å tilby gode forhold.
Aktiv livet ut Masters Langrenn Norge har drøyt 500 medlemmer. Det arrangeres årlige
samlinger både sommer og vinter. Medlemsblad kommer tre ganger i året.

SKIIDRETT OG FUNKSJONSHEMMEDE

Arbeidet innenfor rekruttering finansieres med post 2- og 3-midler fra NIF og eksterne midler
gjennom ulike prosjektsøknader. UPPI prosjektet via Olympiatoppen ble avsluttet 31.12.2021 da
Stiftelsen VI terminerte sin avtale med Olympiatoppen.

REKRUTTERING – SYNS OG BEVEGELSESHEMMEDE;

Vi valgte sammen med Skiskytterforbundet å gjennomføre breddesamling i Bø i juni selv om
ParaVeka igjen ble avlyst, da med et begrenset antall deltakere, 13 utøvere fra sju ulike kretser.
Etter erfaringer fra fjoråret ble tre dagsamlinger gjennomført i løpet av høsten; på Lillehammer,
i Oslo og i Trondheim, med deltakerantall fra fire til tolv. Miljøsamling for 10-14 åringer
ble gjennomført under årets Ridderuke med ti deltakere fra sju kretser, hvor sju hadde en
synshemming og tre var bevegelseshemmet.

Deltakere fra miljøsamling på Ridderuka.
Foto: J. Schjerven.
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Vi har opprettet et nivå under definerte landslag (rekrutt/elite) som vi har valgt å benevne som
UngiPara med utøvere som er ung i paraidretten uavhengig av alder. UngiPara omfatter utøvere
som ønsker å finne ut om en toppidrettskarriere kan være et alternativ. Vi vektlegger godt miljø og
jevnlige samlinger som supplement til klubbmiljø. Dette er en dynamisk gruppe som har hatt en
kjerne på fem utøvere, hvorav tre er juniorer.
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Det er denne sesongen blitt gjennomført fem helgesamlinger og en ukes snøsamling med
deltagelse i NC, hvor vi også hadde internasjonal deltagelse. I forbindelse med denne samlingen
ble det også lagt en digital internasjonal camp i samarbeid med IPC og Lillehammer Olympic
Legacy Sports Center, hvor deltakerne på samlingen var markører på basisøkter som ble strømmet
direkte.
I mars bidro vi igjen på Sunnaas-stiftelsen sin BrainCamp, en aktivitetscamp for personer med
ervervet hjerneskade. Vårt bidrag inn her var langrenns aktivitet under selve campen. Ca. 15
deltok.
Under årets Ridderuka hadde NSF langrenn ansvaret for fem aktivitetsøkter for deltakerne.
Målsettingen var økt mestring og skiglede. Vi delte inn i ulike grupper; grunnleggende teknikk
for stående og sittende utøvere, samt en gruppe med vekt på ledsagerteknikker og relasjon
mellom ledsager og synshemmet utøver. Til tross for endel utfordringer i kommunikasjonen med
Ridderrennet ble utbyttet for de som deltok på øktene bra og tilbakemeldingene derfra var gode.
På både BrainCamp og Ridderuka var det skiutviklere som hadde ansvar for gjennomføringen
av aktiviteten. På Ridderuka bidro også våre ambassadører. Tilbakemeldingene fra disse var udelt
positive, og begge tiltak gode læringsarenaer for å få bedre kjennskap til og økt kompetanse på
ulike grupper innen paraidretten. Her kommer man tettere på parautøverne i reelle situasjoner,
noe som blir nyttig erfaring man kan ta med seg videre i kursavholdelse regionalt. Slik vil vi styrke
kompetansen på paradelen i trenerutdanningen.

UTVIKLINGSHEMMEDE

For utviklingshemmede fikk vi gjennomført vellykket helgesamling på barmark i Oslo med 30
deltakere fra åtte kretser. På grunn av Covid-restriksjoner avholdt som «hjemmesamling» hvor
deltakerne selv sørget for overnatting. I mars ble snøsamling på Storefjell gjennomført med 28
deltakere fra ni kretser.
UPPI-prosjektet: Her er fokus utvikling av målrettet og strukturert rekrutteringsprosess av
parautøvere. Opprettelse av samarbeid med eksterne instanser som rehabiliteringsenheter,
interesseorganisasjoner er en del av dette og vi har gjennom siste halvår i 2021 hatt fysiske møter
med flere rehabiliteringsenheter og deltatt på nasjonale samlinger for interesseorganisasjoner med
innlegg på mulighetene for langrenns aktivitet.

Fra aktivitetsøktene
på Ridderuka.

NSF ÅRSBERETNING 2021/2022

97

Gjennomført en samling for paraambassadørene, hvor tema samarbeid med ski og idrettskrets,
hvor våre ambassadører fikk innsikt i hvordan de ulike leddene jobber med paraidrett. Ulike
informasjonsfilmer er produsert hvor blant annet våre ambassadører er naturlige bidragsytere.
Disse filmene er gjort tilgjengelig for ulike rehabiliteringsenheter for presentasjon av aktivitetsmuligheter for deres brukergrupper. Ambassadørene våre har bidratt som instruktører på ulike
breddesamlinger, hvilket er av stor nytteverdi for oss.

TOPPIDRETT
LANDSLAG ELITE

Kvinner Elite sesongen
2021/22.
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Kvinner Elite:
Maiken Caspersen Falla, Strandbygda IL
Helene Marie Fossesholm, Eiker SK
Therese Johaug, IL Nansen
Anne Kjersti Kalvå, Lundamo IL
Mathilde Skjærdalen Myrvold, Vind IL
Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL
Anna Svendsen, Tromsø skiklubb
Heidi Weng, IL Bul
Lotta Udnes Weng, Nes Ski
Tiril Udnes Weng, Nes Ski
Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb
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Menn Elite Sprint
sesongen 2021/22.

Menn Elite Allround
sesongen 2021/22.

Menn Elite Sprint:
Pål Golberg, Gol IL
Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL
Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF
Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer SK
Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF
Menn Elite Allround:
Harald Østberg Amundsen, Asker Skiklubb
Hans Christer Holund, Lyn Ski
Emil Iversen, IL Varden Meråker
Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski
Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer SK
Sjur Røthe, Voss IL
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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Para Elite og Para
rekrutt sesongen
2021/22.

PARA
Kvinner Elite:
Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag
Menn Elite:
Trygve S. Toskedal Larsen, Trysil IL
Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL
Ole-Martin Lid, ledsager Thomas Karbøl Oxaal
Kvinner Rekrutt:
Indira Milena Hopsdal Liseth, TIF Viking
Menn Rekrutt:
Andreas Bjørnstad, Svelvik IF

SPORTSLIGE PRESTASJONER ELITE

Sesongen 2021/22 har i mindre grad vært preget av restriksjoner og begrensninger rundt
Covid-19, men World Cup-rundene i Planica og Les Rousses (begge januar) ble avlyst på grunn
av pandemien. I tillegg førte Russlands invasjon av Ukraina til at finalerunden i Tuymen (RUS)
ble avlyst. Norge deltok med full tyngde i OL i Beijing. I verdenscupens kvinneklasse tok Norge i
denne sesongen fem individuelle seirer (fem i foregående sesong). I klassen for menn tok Norge
14 individuelle seirer (sju i foregående sesong) og to stafettseirer. Norge vant nasjonscupen totalt
(kvinnene nummer to bak Sverige, mens Norge vant mennenes nasjonscup). Under OL i Beijing
tok Norge i langrenn totalt åtte av de 36 medaljene som ble utdelt (fem gull, en sølv og to bronse).
Mesterskapet holdt et høyt sportslig nivå til tross for begrensede rammebetingelser og krevende
forberedelser knyttet til koronapandemien.
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Therese Johaug tok
OL-gull på 30 km fristil i
Beijing.Foto: NTB.

NORSKE MEDALJEVINNERE OL I BEIJING
Gull:
Therese Johaug (10, 15 & 30 km)
Johannes Høsflot Klæbo (sprint og teamsprint)
Erik Valnes (teamsprint)
Sølv:
Stafett menn (Emil Iversen, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo)
Bronse:
Johannes Høsflot Klæbo (15 km)
Simen Hegstad Krüger (50 km, forkortet til 28,4 km)

Johannes Hoesflot Klaebo og Erik Valnes tok
OL-gull i team sprint.
Foto: NTB.
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PARA WORLD CUP 2021/22

Norge valgte å prioritere høydetrening framfor deltagelse i første WC-runde i Canada før jul.
Tredje WC-runde ble arrangert i Östersund med tynn norsk deltagelse da Covid-19 rammet
deler av troppen. VM på Lillehammer telte med i WC sammenlagt da den planlagte WC-runden
i Sapporo i etterkant av Paralympics ble kansellert. World Cup para sammenlagt: Vilde Nilsen
ble nr. to i klassen stående kvinner. Birgit Skarstein ble nummer elleve, mens Indira Liseth ble
nummer 17 i klassen sittende kvinner. For menn ble Thomas Karbøl Oxaal nummer tolv i klassen
synshemmede, mens Kjartan Haugen og Trygve Toskedal Larsen endte på henholdsvis 20. og 23.
plass for stående.

PARA VM LILLEHAMMER 2022

VM ble etter et års utsettelse arrangert i januar, og var naturlig et av de store målene for sesongen.
Mesterskapet ble meget vellykket med dyktige arrangører og en bred dekning fra NRK, bidro
til mye oppmerksomhet. Vilde Nilsen innfridde stort på hjemmebane med to gull og ett sølv
individuelt samt stafett bronse sammen med Kjartan Haugen, Trygve T. Larsen og Thomas Karbøl
Oxaal med ledsager Ole-Martin Lid. Norge hadde totalt ni langrennsutøvere i aksjon under
mesterskapet.

PARALYMPICS BEIJING 2022
Stafettlaget mottar
bronsemedaljen i Paralympics i Beijing. Fra
venstre Kjartan Haugen,
Vilde Nilsen og Thomas
Karbøl Oxaal med
ledsager Ole-Martin Lid.
Foto: NTB.
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Norge endte med en tropp på fem utøvere og en ledsager under mesterskapet etter at OLT
mistolket antall kvoteplasser og en utøver måtte bli hjemme.
Medaljer Paralympics 2022:
Sølv: Vilde Nilsen sprint.
Bronse: Stafett Kjartan Haugen, Vilde Nilsen og Thomas Karbøl Oxaal med ledsager
Ole-Martin Lid.
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STØTTEAPPARAT OG KOMPETANSE

I forbindelse med verdenscup har Norge i sesongen mulighet til å stille fysisk med 22 personer
i støtteapparatet. Landslaget for para elite har hatt god støtte fra Olympiatoppens prosjekt “Ski
2022” i arbeidet med ski og smøring, i tillegg til lagets egne smøreressurser. Paralagene har hatt
sporadisk bidrag fra fysioterapeuter på samlinger.

REKRUTTERING TIL TOPPIDRETTEN

Equinor Rekruttlandslag har hatt 12 løpere (seks menn og seks kvinner). Equinor Juniorlandslag
har hatt 12 løpere (seks jenter og seks gutter). Begge lag inngår i satsingen “Equinor
Morgendagens Helter”. Regionlagene «Team Elon» Oslofjord, Vest, Innlandet, Midt-Norge og
Nord-Norge (totalt 48 løpere) sikrer et godt tilbud til de ”nest beste” i langrenns-Norge, og bidrar
til rekrutteringen til landslag. Elon-løpere har gjennom sesongen vært representert i WC. Flere
veletablerte, satsende klubber og kommersielle team bidrar til at mange seniorer velger å satse på
langrenn.

Equinor Rekruttlandslag
sesongen 2021/22.

Equinor Juniorlandslag
sesongen 2021/22.
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Sprintgull VM Junior
Lygna til Maria Hartz
Melling og sprintbronse
til Johannes Lønnestad
Flaaten.

SPORTSLIGE PRESTASJONER REKRUTT OG JUNIOR
VM Junior (Lygna):
Gull:
Maria Hartz Melling (Sprint F). Johannes Lønnestad Flaaten (Sprint F). Gull til jentene
i stafetten (Maria Hartz Melling, Emma Kirkeberg Mørk, Tuva Anine Brusveen-Jensen,
Anna Heggen).
Sølv:
Sølv til guttene i stafetten (Preben Horven, Johannes Lønnestad Flaaten, Nikolai Elde
Holmboe, Aleksander Elde Holmboe)
Bronse: Tuva Anine Brusveen-Jensen (15 km. F fellesstart), Emma Kirkeberg Mørk (5 km. K)
VM U23 (Lygna):
Gull:
Stafett (Mari Folkvord, Håvard Moseby, Andreas Fjorden Ree, Kristin Austgulen
Fosnæs).
Bronse: Håvard Moseby (15 km. K), Magnus Øyåaas Håbrekke (Sprint F)
Deltagelsen i norgescup og NM senior har denne vinteren vært tilnærmet normal etter at forrige
sesong var sterkt preget av Covid-19-restriksjoner. Det har vært totalt 425 (296 menn, 129
kvinner) unike startende i nasjonale senior-renn denne vinteren. Norgescup for juniorløpere,
NM junior og Hovedlandsrenn ble igjen gjennomført uten antallsrestriksjoner. Antall deltagere er
noe lavere enn vanlig, men kan muligens tilskrives betydelige sykdomsforfall knyttet til Covidpandemien.
Strømming og NRK-dekning av enkelte renn i Equinor NC senior har også denne vinteren vært
en suksess med god seeroppslutning og gode tilbakemeldinger. Det samme gjelder strømming av
Hovedlandsrennet.
Skandinavisk Cup ble gjennomført med rennhelger i Norge (Beitostølen), Sverige, Estland og
Island.
Norge dominerer voldsomt på herresiden, og besatte de 18 første plassene på resultatlisten.
Sammenlagtvinner ble Mattis Stenshagen. I kvinneklassen er også Norge dominerende med 10
løpere før første utlending. Marte Skaanes tok sammenlagtseieren.
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Stafettgull i U23-VM på
Lygna med (fra venstre)
Mari Folkvord, Håvard
Moseby, Andreas
Fjorden Ree og Kristin
Austgulen Fosnæs.

SKIGYMNAS OG HØYSKOLER

Det er fortsatt formelt samarbeid mellom Skiforbundet og fem skigymnas; Nordreisa (Nordnorsk
Skilinje), Meråker videregående skole, NTG Geilo, NTG Lillehammer og Hovden Skigymnas.
Skigymnasene og Skiforbundet langrenn gjennomfører hvert år både samlinger og møter, og har
tett dialog rundt viktige områder som utdanning og utvikling. Skiforbundet langrenn utarbeider
hvert år felles informasjon til alle utøvere, som skal starte på videregående skole, om tilbudet på
skigymnas. I tillegg til de fem offisielle skigymnasene er det svært mange lokale skoletilbud som
tilrettelegger for faget toppidrett innen langrenn. Skiforbundet langrenn har godt samarbeid med
en rekke høgskoler og universiteter om å tilrettelegge for toppidrettsstatus, som gjør at studenter
får tilrettelagt sitt studieløp slik at det er mulig å kombinere med satsing på høyt nivå innen
langrenn.

ANLEGG
I tillegg til langrenns anleggsinformasjon viser det til fyldig rapport fra Skiforbundets
anleggsavdeling.

ANLEGGSUTVIKLING

Det har vært fortsatt utbygging av rulleskianlegg, og utbyggingen vil fortsette. Det er nå over 100
rulleskianlegg i Norge. Antall FIS-godkjente løyper i 2021 var 54 homologerte langrennsanlegg
ifølge FIS sin oversikt. Fokus er fortsatt å jobbe for flere nærmiljøanlegg der folk bor.

ANLEGGSUTDANNING

Det ble gjennomført løypekjørerseminar i november 2021. Deltagelsen er stabilt høy, og
evalueringene i etterkant viser høy tilfredshet og stort faglig utbytte. Årets seminar samlet totalt
117 deltagere.
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ARRANGEMENT
INTERNASJONALE ARRANGEMENT

Etter to svært vanskelige Covid-sesonger var vi tilbake på «gammelt» nivå når det gjelder
internasjonale arrangement i Norge. Det betyr at vi arrangerte World Cup i langrenn på
Lillehammer i desember, Drammen og Holmenkollen i mars. I tillegg ble Norge tildelt VM junior/
U23 etter at Zakopane i Polen trakk seg som arrangør. Dette VM ble arrangert på Lygna i februar
måned.
Beitostølen var vert for Skandinavisk Cup i desember. Para-VM, som skulle arrangeres på
Lillehammer i februar 2021, ble arrangert i januar 2022.

ØVRIGE FIS-RENN

Alle Norgescuprenn og norske mesterskap arrangeres som FIS-renn. Også i år startet vi med
sesongåpning på Beitostølen. Årets rene Equinor NC senior ble arrangert på Gålå (nov), Vind
(jan), Steinkjer (mars). Også i år sendte NRK flere NC-renn på NRK1/NRK2. Equinor NC for
juniorer ble arrangert av Vind IL (jan) etter at covidrestriksjonene tidlig på sesongen tvang oss til å
avlyse sesongåpninga av juniorcupen på Voss. Videre var det Steinkjer og Meråker som arrangerte
juniorhelg nummer to. For første gang var det delte juniorklasser på to forskjellige arrangørsteder.
Turrennene i Norge er nå tilbake etter å ha vært hardt rammet av koronapandemien. Totalt er det
avholdt 121 turrenn i Norge siste sesong. Flere arrangører har også gått videre med QR-løp, der
man selv kan velge hvilken dag man går rennet og blir registrert ved hjelp av QR koder.

ARRANGEMENT I KLUBB OG KRETS

Det var terminfestet 777 langrenn, turrenn og rulleskirenn på terminlista sesongen 2021-2022.
(784/2020, 730/2018, 724/2019 og 716/2020). Av disse er 40 avlyst som følge av Covid eller
snømangel (440/2021). En god snøvinter har bidratt til stor aktivitet på å avholde skirenn.

NORGESMESTERSKAP

Norgesmesterskapene og hovedlandsrennet 2022 ble arrangert følgende steder:
• NM senior mars: Medkila/IF Kilkameratene, Harstad
• NM senior april: Lygna Skisenter,
• NM junior februar: Nes på Romerike
• Hovedlandsrennet februar: Holmenkollen, Lyn, IL Herming og Bækkelaget SK

KONKURRANSER PARA

For syns og bevegelseshemmede ble det ble arrangert tolv NC-renn inkludert NM, over fem ulike
rennhelger, alle inkludert i arrangement for funksjonsfriske, unntatt to renn under Ridderuka.
Totalt har 20 utøvere deltatt på en eller flere rennhelger. NM del 2 på Lygna, NM og NC finaler for
Para, her fikk vi dessverre veldig liten deltagelse da hele landslaget var ute med skader/Covid.
«Kick The Limits» - åpent mesterskap for utviklingshemmede – ble arrangert for fjerde gang,
etter to år med avlysning. Vivil IL i samarbeid med Lommedalens IL og Bærums Værk og Hauger
Idrettsforreing gjennomførte et godt arrangement for 45 deltakere (28 i langrenn og 17 i alpint)
Special Olympics World Winter Games, som i utgangspunktet ble utsatt til 2023 pga. pandemien
og skulle ha vært arrangert i Kazan, Russland er som følge av situasjonen i der blitt kansellert.
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ARRANGEMENTSØKONOMI

Det er fortsatt god økonomi i det å arrangere større renn som cuprenn og mesterskap. Men
man ser også at arrangørene blir mer og mer kreative for å få inn penger på sine arrangement.
Diskusjonen rundt relativt høye hotell-priser og kostbare opplegg rundt skismurning er en
gjenganger der kostnader ved å drive langrenn blir diskutert. Også utgiftene til tidtakingen er
krevende for arrangørene å holde på et akseptabelt nivå.

KOMPETANSEUTVIKLING
2021 ble et år preget av mange, planlagte fysiske aktiviteter som ble flyttet for til slutt å måtte
avlyses på grunn av Covid. Vi gikk inn i året med en optimisme om at mindre begrensninger
innenfor smittevern skulle gjøre det mulig å avholde fysiske kurs og seminarer. Dessverre ble dette
ikke slik.
Fra administrasjonen i langrenn klarte vi på tross av restriksjoner å avslutte 2020-21 kullet på
trener 3 og starte opp 2021-22. På Beitostølen ble det før sesongåpningen gjennomført nok et
godt løypekjørerseminar, med spennende innlegg innenfor mange spennende områder. Dugnad
og preparering til turrennet Kobberløpet i Sulitjelma ved Mona Mosti og Organisering av god
drift. Fet Skiklubb ved Ole Kristian Amundsen var to av innleggene som fikk best score fra årets
seminar.
I forbindelse med sesongåpningen på Beitostølen ble det gjennomført trenerseminar i samarbeid
med trenerklubben langrenn, hvor det ble satt søkelys på hva som skal til for å få med flere
kvinnelige trenere. Med restriksjoner ble det utfordrende å samle personell nasjonalt, så da ble
løsningen å gjennomføre oppfølging av trenerutviklere lokalt. Spesielt gledelig var det å få på plass
kurslærere i Troms, som nå kan følge opp miljøene i regionen med kurs og kompetansetiltak.
Med mange avlysninger ble ikke øremerkede midler brukt i henhold til budsjett på
kompetanseutvikling. I dialog med NIF, blir disse midlene overført til 2022. Det ble gjennomført
kun 144 post 3 godkjente kompetansetiltak i 2021 med 1821 deltagere totalt. Da kommer for
eksempel løypekjørerseminar ikke med i denne statistikken. Av disse 144 tiltakene var det åtte
nasjonale webinarer, hvor vi belyste temaer som hvordan man gjennomfører trening innenfor
rammene av smittevern, skileik for barn eller mer toppidrettsrettede som evaluering av trening/
sesong.

Oberstdorf, Tyskland
20211231. Heidi Weng
under damenes 10 km
fellesstart fri teknikk
under Tour de Ski i
Oberstdorf.
Foto: Terje Pedersen /
NTB
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Antall
2020

Hva
Anleggsutvikling (4t)
Årlig etterutdanningskurs for løypekjørere
TD kurs. Krets
Webinar (2 timer)
Langrenn. Basis. Teori
Langrenn. Basis. Ski
Grasrottrener praksis ski/rulleski
Trener 1. Langrenn (45t kurs)
6 Trener 1 kursdeler langrenn
Langrenn Webinar Trener 1
15 trener 2 kursdeler langrenn
Langrenn Webinar Trener 2
Etterutdanning. NM-kurs
3 trener 3 kursdeler langrenn

Antall
2021

Deltagere
2020

2
0
1
1
4
6
14 		
2
1
3
3
12
11
7
4
58
55
4
6
62
45
21
2
1
0
3
11

Fellesdeler Trener 1**

Deltagere Deltagere
Deltagere
2021
timer* 2020 timer* 2021

14
0
169
215
36
84
368 		
22
4
23
27
157
41
86
26
718
545
178
264
1048
495
1384
239
34
0
54
96

56
2535
144
736
44
69
628
7740
2870
178
4003
1384
68
1530

0
3225
336
12
81
164
1170
372
264
1881
239
0
775

194

145

4291

2036

21985

7100

111

159

1371

1889

3372

4414

* Deltagertimer = deltagere x varighet på kursdel.
* * Ca. 80 prosent av dette er deltagere på kurs i regi av langrenn.

År

Antall

Oppmøtt

Bestått

144
194
313

1919
4291
3410

1821
3723
3251

2021
2020
2019

Deltagertimer
7100
21985
15284

KOMMUNIKASJON, KLUBB- OG MEDLEMSKONTAKT
Skiforbundets avdeling for kommunikasjon og samfunn er (fom 1. januar 2020) én samlet, sentral
enhet i Norges Skiforbund ledet av kommunikasjonssjef Espen Graff. Kommunikasjonsrådgiver
Gro Eide, er dedikert til langrenn som medieansvarlig for grenen. Sesongen er blitt gjennomført
med flere digitale møter og medietreff, men i hovedsak har mediemøtene foregått ute i mixed
zones eller andre koronatilrettelagte områder i forbindelse med treningssamlinger, skirenn og
mesterskap. Skiforbundet langrenn er fortsatt privilegerte med stor medieinteresse gjennom hele
året.

EKSTERN KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

Skiforbundet langrenns kommunikasjonsstrategi er et viktig verktøy for å nå virksomhetens
overordnede målsetting om å være verdens beste langrennsnasjon med mange gode og glade
skiløpere. Visjonen er at alt vi gjør skal være forankret i langrenns verdier; Folkelig, Inkluderende,
Offensiv og Ærlig. Strategien, måten vi skal nå målet på, er å være omforent. Et tett samarbeid
mellom sport, marked og kommunikasjon er godt etablert.

SOSIALE MEDIER

Langrenn opprettet i 2021 en fulltidsstilling med ansvar for Sosiale Medier. Dette er et resultat av
fremtidens kommunikasjonsverktøy og verdien som ligger i godt innhold. Langrenns kontoer fikk
en mer helhetlig profil og det ble lagt vekt på Tik Tok for å nå et yngre publikum.
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MERKEVARE OG OMDØMME

Gjennom to sesonger med Covid-19 har Langrenn klart å opprettholde sin sterke merkevare
gjennom mediaoppmerksomhet, digital partneraktivisering og Sosiale Medier. Langrenn er også
i 2021 den idretten flest nordmenn er interessert i, og med flere profiler som er blant de mest
populære. I mars 2021 viser målinger at ca. to millioner nordmenn er interessert i Langrenn.
Sesongen 2021/22 tok NENT (Viaplay og TV3) over TV-rettighetene i flere land hvor det
arrangeres World Cup. I løpet av sesongen som helhet har NRK, TV2 og Discovery formidlet
Langrenn på TV. Færre World Cup-renn på NRK har ført til lavere målte TV-seere (21/22: -17%),
noe som er naturlig når man kjenner omfanget NRK når med sine kanaler. Dog må det nevnes at
streaming-tall (Viaplay) ikke tas med i målingene som fremstilles. Helhetsbildet hva angår TVseere kan derfor ikke konkluderes, men en nedgang er naturlig. Økt aktivitet og ansettelse av en
person med hovedansvar for Sosiale Medier er tiltak som ble iverksatt for å kompensere og skape
synlighet. Færre skirenn på NRK førte til at NRK i vinter sendte to Equinor Norgescup, en unik
mulighet som åpnet seg når rettighetsbildet ble endret. Målinger viser at det var totalt 228 timer og
5 min. langrenn på TV sesongen 2021/22, en økning på 53% sammenlignet med sesongen før.
Sponsor Insight har lagt frem mediestatestikk på hvilket sponsorobjekt som måler høyest på
medieoppslag, rekkevidde, TV-tid og seere under konkurranse. Listen omfatter Langrenn,
Rosenborg Ballklub, Fotballforbundet, Håndballforbundet, Friidrettsforbundet mm.
Mediestatestikken viser at sponsorobjektene har stor variasjon på de fire måleenhetene, med
unntak av Langrenn som på tre av fire punkt måler høyest.
Elitelagene for kvinner og menn måler også i år et sterkt omdømme i den norske befolkningen.
53-57% av befolkningen har en positiv holdning til landslagene, 41-43% nøytrale og 4% har
en negativ holdning. Ved oppmerksomhet om og rundt Skiforbundet påvirkes landslagenes
omdømme i liten grad viser målinger.

KRISEHÅNDTERING

Beredskapsplaner er ivaretatt av kommunikasjonsavdelingen sentralt i Norges Skiforbund. I
tillegg er krisehåndtering en del av kommunikasjonsstrategien i langrenn hvor egne skjema for
håndtering av informasjon og kommunikasjon er utarbeidet og implementert i den operative
handlingsplanen.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR
KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK

Sammen med hovedsamarbeidspartner SpareBank1, er det blitt jobbet godt med Byttehelgen
under Covid-19 tross restriksjoner. Skibanken er blitt etablert i samarbeid med sportsbutikker
og leverandører. En utfordring har vært å få tak i nødvendig utstyr, men leverandørene ser som
SpareBank1 og NSFL at Skibanken er et verdifullt bærekraftkonsept for rekruttering.
Utviklingstrappa og rennreglementet gir klare føringer for hva som er riktig, sportslig utvikling
for barn og unge. Dette har også en økonomisk side, ved at skirenn og konkurranser for yngre skal
foregå i lokalmiljø, det vil si innen klubben og kretsen.

FLUOR

Etter at «Fluorsaken» ble grundig gjennomgått og diskutert på høstmøte 2018, vedtok Langrennskomiteen, basert på synet og meningene til et overveldende flertall av skikretsene, følgende:
«Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år. Forbudet
gjelder fra og med sesongen 2018-2019 og omfatter fluorholdige glidprodukter”. Vedtaket ble
opprettholdt gjennom sesongene 2019/20 og 2020/21, og ble vedtatt opprettholdt også i sesongen
2021/22. Det har ikke vært gjennomført fluorkontroller sesongen 2021/22. Det har fortsatt vært
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fokus på informasjonsarbeid rundt helse, miljø og sikkerhet. Et totalt fluorforbud initiert av det
internasjonale skiforbundet ble heller ikke denne sesongen iverksatt grunnet utfordringer knyttet
til testmetodikk.

MARKEDSINNTEKTER

Langrenn omsatte i 2021 for i overkant av 90 mill. kroner. Ca. 90 % hentes gjennom kommersielle
inntekter og resterende gjennom ulike tilskudd. Det er god balanse mellom samarbeidspartnernes
størrelse og rettigheter. Markedet ser mot 2025 og 2026, og flere langsiktige avtaler er inngått.

INTERNASJONALT ARBEID
ANLEGG OG ARRANGEMENT

Norge har 54 FIS-godkjente anlegg. Dette er en god dekning for å kunne gjennomføre World Cup,
Skandinavisk Cup og FIS-renn.

POLITISK ARBEID

Norge er representert i de fleste underkomiteer i FIS langrenn, også ved leder av FIS sin
Langrennskomite, Vegard Ulvang, samt at vi er representert i IPC/Funksjonshemmede.
I 2021 var følgende representanter medlemmer av underkomiteer i langrenn:
1. Medlem Regelkomiteen:
Torbjørn Broks Pettersen
2. Medlem World Cup-komiteen:
Espen Bjervig
3. Medlem Turrennkomiteen:
Eiliv Furuli
4. Medlem Women’s committee:
Brit Baldishol
5. Medlem Rulleskikomiteen:
Asgeir Moberg ..
6. Medlem komite for Barn & ungdom:
Brynhild Sætha
7. Subkomite for funksjonshemmede:
Anne Ragnhild Kroken
8. IPC Nordic STC:
Tor Undheim
Equinor internasjonale juniorsamling på Sjusjøen ble arrangert i august 2021 med syv
juniorlandslag.
Totalt 50 utenlandske utøvere og trenere deltok sammen 20 norske utøvere. Samlingen var
underlagt Covid-restriksjoner. Deltagere sov og spiste i kohorter, men med 13 gode treningsøkter.

TD - TEKNISK DELEGERTE

Under sesongens høydepunkt OL i Beijing, var Ella Gjømle Berg jurymedlem. Det er gjennomført
flere digitale TD-kurs høsten 2021. Geir Colbjørnsen var TD under Para-VM på Lillehammer

SAMHANDLING OG ORGANISASJON
ANTIDOPINGARBEID

Løperne rapporterer via «Adams», se omtale overordnet i årsberetningen. I løpet av perioden har
alle landslagsløpere gjennomført «Ren utøver».

HELSEATTESTER

I sesongen 2021-2022 har 459 utøvere levert inn Helseattest. Alle løpere som skal representere
Norge er forpliktet til å levere skjema. Langrenn har også håndtert 26 helseattester for Kombinert.
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FRIVILLIGHET OG TILLITSVERV

Norsk langrenn er, i likhet med norsk idrett ellers, basert på frivillig, ubetalt innsats fra tusenvis
av ledere, trenere, foreldre og andre støttespillere. Frivilligheten («dugnadsånden») er nok fortsatt
en av de viktigste årsaker til at idretten står så sterkt i Norge, sammenliknet med mange andre
land. De senere år har bedre klubb- og samfunnsøkonomi, samt stor vekst i oppslutning fra barn
og unge, ført til at mange klubber har ansatt lønnet personale (sportslig leder, hovedtrener e.l.) til
å lede den aktive virksomheten. Gjennomføring av aktiviteter, arrangementer, anleggsutvikling
med mer, er ikke mulig uten bidrag fra frivillige mannskap. En viktig oppgave for forbund,
kretser og klubbledelse er å stimulere frivillige ved tilrettelegging, opplæring og andre former for
oppmuntring og støtte.

ORGANISERING LANGRENN

Skistyret, som velges på Skitinget, ivaretar Skiforbundets øverste ansvar. Norsk langrenn ledes av
den politisk valgte Langrennskomiteen. Skistyret og Langrennskomiteen velges hvert annet år av
representanter (frivillige) for skikretsene, som igjen er utgått fra klubbene. På grunn av pandemien
ble Skitinget 2022 utsatt til 2021 og da avholdt digitalt. Valg av Skistyre og grenkomiteer ble ved
valget i 2021 derfor gjort for kun ett år. Langrennssjefen leder langrenns virksomhet som ansatt og
rapporterer til den politiske valgte langrennskomiteens leder.
Langrennsorganisasjonen i 2021 besto av 49 medarbeidere som har ivaretatt roller innen
ledelse, sport (herunder trener-, helse- og smøreteam), logistikk, marked, utvikling, utdanning,
administrasjon og kommunikasjon. Espen Bjervig er langrennssjef og har med seg tre i
ledergruppen: Ulf Morten Aune, ansvarlig for junior-, rekrutt- og para. Kommersielt ansvar ved
Peder Nævestad og ansvar for administrasjon/utdanning ivaretatt av Pål Rise.

POLITISK SAMHANDLING

Langrenn skal arbeide aktivt for å utvikle langrennssporten gjennom aktiv deltagelse i politiske
debatter som dreier seg om idrettens framtid, i NIF og FIS.
Tillitsvalgte i Langrennskomiteen 2021-2022:
Leder:
Torbjørn Skogstad, Troms Skikrets
Nestleder:
Yngve Thorsen, Sogn og Fjordane Skikrins
Medlem:
Tone Haugen Ramstad, Akershus Skikrets
Medlem:
Berit Mogstad, Sør-Trøndelag Skikrets
Medlem:
Bjørg Sissel Kvannli, Nord-Trøndelag Skikrets
Medlem:
Per Morten Nyeng, Oppland Skikrets
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RESULTATER
SENIOR NM - DEL 1
HARSTAD, 26.03.-29.03.2022
10 km K kvinner
1. Therese Johaug, IL Nansen
2. Marte Skaanes, Strindheim IL
3. Maren Wangensteen, Øystre Slidre IL
Stafett Kvinner
1. Strindheim IL
2. Kjelsås IL
3. Konnerud IL
Sprint K kvinner
1. Julie Myhre, Byåsen IL
2. Amalie Håkonsen Ous, Nes Ski
3. Martine Stina Astrid Engebregtsen, Heming IL
30 km F Kvinner
1. Therese Johaug, IL Nansen
2. Margrethe Bergane, Konnerud IL
3. Magni Smedås, Lillehammer Skiklub
15 km K Menn
1. Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub
2. Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski
3. Håvard Moseby, Kjelsås IL
Stafett Menn
1. Lyn Ski
2. Kjelsås IL
3. Lillehammer Skiklub
Sprint K Menn
1. Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF
2. Håvard Moseby, Kjelsås IL
3. Amund Hoel, Åsen IL
50 km F Menn
1. Andreas Fjorden Ree, Støren Sportsklubb
2. Hans Christer Holund, Lyn Ski
3. Iver Tildheim Andersen, Rustad IL

SENIOR NM - DEL 2
LYGNA, 06.-08.04.2022
Teamsprint K kvinner
1. Konnerud IL
2. Lillehammer Skiklub
3. Strandbygda IL
15 km Skiathlon Kvinner
1. Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker
2. Ragnhild Haga, Åsen IL
3. Magni Smedås, Lillehammer Skiklub
5 km F kvinner
1. Julie Myhre, Byåsen IL
2. Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker
3. Marte Skaanes, Strindheim IL
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Teamsprint K Menn
1. Heming IL
2. Byåsen IL
3. Strindheim IL
30 km Skiathlon Menn
1. Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Ski-klub
2. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
3. Håvard Moseby, Kjelsås IL
10 km F Menn
1. Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski
2. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
3. Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

EQUINOR NORGESCUP SENIOR
SAMMENLAGT
Kvinner senior
1. Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker
2. Julie Myhre, Byåsen IL
3. Marte Skaanes, Strindheim IL
Menn senior
1. Håvard Moseby, Kjelsås IL
2. Vebjørn Turtveit, Voss IL
3. Ole Jørgen Bruvoll, Lierne IL

EQUINOR NORGESCUP JUNIOR
SAMMENLAGT
Kvinner 17
1. Milla Grosberghaugen Andreassen, Bækkelagets SK
2. Tuva Mathe Gulbrandsen, Bardufoss og Omegn IF
3. Mathea Tegdal, IL Skrim
Kvinner 18
1. Eva Ingebrigtsen, Bratsberg IL
2. Julie Hammer, Eidsvold Værks Skiklub
3. Oline Vestad, Vågå IL
Kvinner 19/20
1. Anna Heggen, Svea Skilag
2. Emma Kirkeberg Mørk, Drammens Ballklubb
3. Tuva Anine Brusveen-Jensen, Lyn Ski
Menn 17
1. Lars Heggen, Harestua IL
2. Filip Skari, Nittedal IL
3. Eskil Skarstein Rød, Oppegård IL
Menn 18
1. Kristian Kollerud, Konnerud IL
2. Kristian Kongssun, Næroset IL
3. Casper Kvam Grindhagen, Byåsen Skiklub
Menn 19/20
1. Preben Horven, Bossmo og Ytteren IL
2. Johannes Lønnestad Flaaten, Morgedal IL
3. Magnus Thorstensen, Strindheim IL

RESULTATER

JUNIOR NM
https://www.skiforbundet.no/nmjr/resultater/

NM/NORGES CUP PARA
https://www.skiforbundet.no/para/skirenn/resultater/2022/
nc-langrenn-21-22/

HOVEDLANDSRENNET
HOLMENKOLLEN 25.-27.02.2022
5 km F Jenter 15
1. Mia Matheson Fergestad, Koll IL
2. Anna Jensen, Heming IL
3. Oda Skari, Nittedal IL
5 km F Jenter 16
1. Kamilla Aasebø, Kjelsås IL
2. Marie Wollan Benum, Byåsen IL
3. J ulie Tronerud Kvelvane, Voss IL
Sprint K Jenter 15
1. Oda Skari, Nittedal IL
2. Eline Skaar, Nittedal IL
3. Mia Matheson Fergestad, Koll IL

Stafett Jenter
1. Oslo Skikrets lag 1
2. Akershus Skikrets lag 1
3. Buskerud Skikrets lag 1
5 km F Gutter 15
1. Joakim Marsteintredet Pedersen, Lillehammer SK
2. Sondre Strande Omland, Kjelsås IL
3. Henrik Garmo Hov, Byåsen IL
7,5 km F Gutter 16
1. Sindre Østlien Evensen, Vind IL
2. Olav Fugelsøy, Surnadal IL
3. Benjamin Røssum Jensen, Hakadal IL
Sprint K Gutter 15
1. Henrik Håland, Gjesdal IL
2. Karsten Ellevold, Oppstad IL
3. Sverre Amundsen Klungland, Heming IL
Sprint K Gutter 16
1. Torjus Magnus Harbo, Fossum IF
2. Elfinn Borg Faldmo, Trysil IL
3. Kristian Bragstad Rannem, Inderøy IL
Stafett Gutter
1. Oslo Skikrets lag 1
2. Sør-Trøndelag Skikrets lag 1
3. Akershus Skikrets lag 1

Sprint K Jenter 16
1. Kamilla Aasebø, Kjelsås IL
2. Ingrid Katteland Kihle, Konnerud IL
3. Iselin Bjervig Drivenes, Lommedalens IL
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TELEMARK
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telemarkkomiteens
årsberetning 2021/2022
KOMPETANSEUTVIKLING
Høsten 2020 opprettet vi en ressursgruppe som et rekrutteringstiltak for trenere, der målet var
å hente inn tidligere aktive utøvere og følge de opp med trenerkurs og praksis. 20/21-sesongen
rekrutterte vi to tidligere landslagsutøvere og en tidligere aktiv utøver. Inneværende sesong har
ytterligere en person gjennomgått trenerkurs, alle i alderen 20-30 år. Ressursgruppa har hatt en
nøkkelrolle i oppfølging av Satsingsgruppa. De har også fått hver sin mentor som kan sparres med
underveis. Målet er å rekruttere enda flere neste sesong.

KOMMUNIKASJONSARBEID
Sportskonsulenten og sportssjefen har ansvaret for informasjonsutvekslingen til klubber
og kretser. Sportskonsulenten har publisert informasjon før, under og etter arrangement. I
tillegg er det også blitt oppdatert og tilgjengeliggjort anleggsinformasjon og informasjon om
kompetanseutvikling.

Ella Strøm Eriksen.
Juniorverdensmester i
Murren 2022.
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For første gang ble det
arrangert World Cuprenn i telemark i Ål.

I lag med samarbeidspartnere, er informasjonsbrev til klubb og krets om tilbud fra leverandører
oppdatert på nettsted. Sammenlignet med de siste årene ble det i år sendt flere renn live, både
World Cup og junior-VM. WC var tilbake i Norge, denne gangen på Ål, dette ble sendt live
på NRK1 med gode seertall. Vi var en del av NM-veka i Bergen/Myrkdalen, her sendte NRK
live fra parallell. Link til sendinger har vært delt på Norges Skiforbund telemark sine voksende
kanaler i SoMe (Facebook og Instagram). Vi ser at rekkevidden fra innlegg når flere og flere.
Norges Skiforbund telemark er ansett som en seriøs aktør innenfor Idretts-Norge, godt hjulpet av
utøvernes treningsmengde- og disiplin som har gitt fantastiske resultater denne sesongen.
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ØKONOMI
Grenen får sine inntekter gjennom sponsorer, tilskudd fra Norges Idrettsforbund, tilskudd fra
Norges Skiforbund og Skipool. Sesongen 20/21 har økonomiansvarlig Gunnhild Vangsnes, i nært
samarbeid med administrasjonen, hatt ansvar for budsjett og oppfølging av grenens økonomi.
I 2021 var NSFT sitt opprinnelige budsjettert på NOK 3.673.602,- i inntekter og NOK 3.923.178,i kostnader, med planlagt bruk av eigenkapital på NOK 249.575,-. Faktiske inntekter var
3.406.650,-. Total kost 3.084.748,-. Dette gir oss et positivt resultat på 321.901,-.
Norges Skiforbund Telemark har den siste sesongen hatt klesavtale med Craft. Dette har vært en
felles avtale i samarbeid med Profilhuset AS, som er leverandør av trykk og eksponeringsmateriell.
Vi har også hatt egne utstyrsavtaler med Darn Tough, Uvex, Shades of Norway, Swix, Völkl,
Hestra og Rottefella. I tillegg har vi utstyrsavtaler gjennom Skipool som styres sentralt i Norges
Skiforbund.
Skisesongen 21/22 ble det igjen innført egenandel for løpere tatt ut på landslag, på NOK 25.000,-.

INTERNASJONALT ARBEID
Norge har vært representert på FIS-telemarkskomitemøter på Teams siden våren 2020 av FISrepresentant Birger Goberg. Norge samarbeider med andre nasjonale forbund for å nå politiske
mål, som mer synlighet innen FIS-systemet og for at telemark etter hvert skal bli OL-gren. Vi er
nå valgt ut av FIS som 1 av 3 mulig nye kandidater fra skisporten, dette avgjøres sommeren 2022.
For å kunne nå disse målene arbeides det aktivt med å forbedre World Cup-arrangementene,
stimulere til økt deltagelse i WC-rennene og forbedre regelverket ved årlige justeringer. Det
arbeides også for mer synlighet i media og på nettplattformer. Birger har også vært sentral i
arbeidet med å hyre inn egen fotograf/sosiale-medier ansvarlig i FIS-telemark. Rolf Bryn har
representert Norge i regelkomiteen i FIS-telemark.

Jacob Alveberg. Første
World Cup-seier i
Murren.
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SAMHANDLING OG ORGANISASJON
Fra mars 2021 har NSFT hatt en sportssjef og en sportskonsulent i 50 prosent stilling, samt en
økonomiansvarlig i 20 prosent.
Sportssjef og sportskonsulent gikk fra 50 til 100 prosent august 2021 ut mai 2022.
Økonomiansvarlig har jobbet 20 prosent ut april 2022.
For å heve kompetansen og kvaliteten på samlinger og renn er trenere innleid til planlagte
samlinger.

BREDDEIDRETT OG ARRANGEMENT
Breddeidretten og arrangement generelt ble hardt rammet av koronapandemien. Sesongen
2021/22 fikk vi gjennomført alt som planlagt med minimalt med hindringer.
Sommeren 2021 gjennomførte vi en åtte dager lang samling på Folgefonna i forbindelse med
Fonna telemark-camp. Kombinert med telemark-campen som hadde nærmere 70 deltakere
trente 15 personer racing. I løpet av september-desember gjennomførte vi 4 x 7 dager samlinger
i Østerrike og Italia. To av disse for landslag, to hvor også alle i satsningsgruppen fikk tilbud om å
delta.

Trym Nygård Løken i
aksjon i WC.
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På Satsningsgruppa 21/22 har vi hatt 15 utøvere i alderen 15-21 år. I tillegg til to samlinger med
landslag har satsningsgruppen gjennomført fire samlinger. Barmark og ski i perioden september –
mars.
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Grunnet begrensingene knyttet til nasjonale arrangement har ikke utøverne fått kjøre nasjonale
renn 2020/21 sesongen. Vi gjennomførte kun to runder med NC før junior-VM i Murren, noe
som førte til manglende uttaksgrunnlag. Det ble bestemt av uttakskomiteen at alle utøverne i
Satsningsgruppen mellom 16-21 år skulle få tilbud om å være med til Sveits og junior-VM. Totalt
åtte utøvere fra satsningsgruppen deltok.
Vi har startet arbeidet med å se på hvordan vi må organisere oss sentralt i administrasjonen til
NSFT for å ha et tettere samarbeid med klubb og krets for økt aktivitet. Dette arbeidet fortsetter.

TOPPIDRETT
Sesongen 21/22 har NSFT hatt et landslag på fem utøvere, to herrer og tre kvinner; Trym Nygaard
Løken, Jacob Alveberg, Gøril Strøm Eriksen og Kaja Konow og Ella Strøm Eriksen. Vi har
gjennomført alle planlagte samlinger i oppkjøringsfasen på ski kombinert med barmark.
Høsten 2021 ble tre samlinger avholdt i Hintertux, Østerrike, den siste i Dolomittene, Italia.
Verdenscupen var så og si tilbake til normalen etter pandemien. Alt i alt ble to WC-runder avlyst,
samt en runde som ble omrokert til en annen helg og arrangør.
Trym Nygård Løken tok tredjeplass i classic og sprint parallell, fjerdeplass sammenlagt. Han ødela
korsbåndet under World Cup i Murren i mars. Operasjon ble gjort i Oslo i april, så vi håper han er
klar til VM i mars 2023.
Jacob Alveberg tok sine to første WC-pallplasser, en førsteplass og en tredjeplass. Han ble også
norgesmester i Myrkdalen. Gøril Strøm Eriksen gjorde også karrierebeste med to andreplasser og
tre tredjeplasser i WC, hun ble også norgesmester.
Ella Strøm Eriksen, som fortsatt er junior og ny på landslaget i år gjorde en solid sesong med
junior-VM som det store målet. Der tok hun to gull og sølv i team parallell. Hun vant junior-VM
sammenlagt for kvinner. Norge tok i alt 21 pallplasser i WC og WJC sesongen 2022.
Kaja Bjørnstad Konow er tilbake på ski etter korsbåndsskade. Hun satser for fullt mot 2022/23
sesongen.

RESULTATER
Junior-VM og WC på FIS.
NC og NM på skiforbundet.
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RANDONEE

Illustrasjonsfoto
randone.
Foto: NIF.
Arrangørfoto.
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randoneekomiteens
årsberetning 2021/2022
BREDDEIDRETT
Endelig har vi hatt en sesong med tilnærmet normale forhold, uten alt for mange
koronarestriksjoner. Interessen for randonee er fortsatt økende, spesielt som turaktivitet, men
flere begynner å få øynene opp for randonee som trenings- og konkurranseaktivitet. Aktive
utøvere og konkurransetilbud finnes snart i alle skikretser. Det er flere klubber som arbeider
med klubbutvikling og rekruttering. Også i år er det Romsdal Randoneeklubb og Tromsø
Randoneeklubb som leder an når det kommer til trening og rekruttering. Begge klubbene har
ukentlige treninger gjennom høsten og vinteren. I løpet av sesongen arrangeres det blant annet
topptur-konkurranser, ungdomssamlinger og toppturer hvor valg av fjell er tilpasset alder og
ferdighet. Romsdal Randoneeklubb har også opparbeidet seg en solid ski-stall som leies ut til
barn og unge. Det er også flere klubber som har noe tilsvarende aktivitet og økende rekruttering.
Trondhjems Skiklubb hadde denne vinteren randonee som aktivitet i multisportuka i vinterferien
for 8-13 åringer, der de fikk teste randonee som aktivitet.

Norges tropp i EM.
Foto: Gudmund Kårvatn
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TOPPIDRETT
Sesongen 2021/22 har vært fantastisk for randonee. Hans-Inge Klette satte standarden i desember,
da han ble nummer to i WC sprint i Italia. Denne plasseringen har vært med å løfte interessen
betraktelig gjennom sesongen. I februar fulgte Hans-Inge opp med tredje plass i sprint i Italia.
Der klinket Trym Dalset Lødøen til med seier i den individuelle konkurransen i U20-klassen. I
EM i Spania prestere Ida Waldal stort, med seier i både vertikal og individuell. Hans-Inge Klette
ble nummer tre i WC sprintsupen og ni i WC totalcupen. Prestasjonene viser at Norge som
randonne-nasjon hevder seg internasjonalt.
I tillegg til dem som har levert topp resultater, er det flere som har prestert godt i WC og fått
internasjonal erfaring. I EM stilte Norge med en stor tropp på 13 utøvere. Noe som er et bevist
valg, slik at mange får internasjonal erfaring og ser at det er muligheter å hevde seg internasjonalt.
I norgescupen er det en gledelig økning i antall deltakere. Under NM vertikal i Trondheim i januar
var det hele 50 deltakere til start. Hadde vært 10-15 flere om det ikke hadde vært et ordentlig
ruskevær den helga.

LANDSLAGET FOR 2020/21-SESONGEN:
Hans-Inge Klette, Viljar IL.
Vegard Øie, Romsdal Randoneeklubb.
Erik Kårvatn, Trollheimen Fjellsportsklubb
Trym D Lødøen, Haugen IL

ANLEGG
En av fordelene med randonee er at det ikke kreves egne idrettsanlegg for å arrangere
konkurranser, eller for å kunne trene. Hele naturen kan derfor brukes som idrettsarena for
randonee, forutsatt at det finnes bakker. Det jobbes kontinuerlig med tilrettelegging for randoneesporten i heisanlegg i hele landet. Flere av randoneeklubb har som mål å komme frem til gode
løsninger i samarbeid med driverne av alpinanleggene.

De tre jentene som var
med i U18 vertikal. Fra
venstre Elise Hjelset
Andersen, Tromsø Randoneeklubb, Ida Waldal,
Hommelvik IL - vinner
av vertikal i EM og
Malin Indergård, Romsdal Randoneeklubb.
Foto: Gudmund
Kårvatn.
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ARRANGEMENT
Endelig en sesong der det meste av arrangement har blitt gjennomført som planlagt. Alle rennene
i NC har blitt gjennomført og med til dels god deltagelse, 11 konkurranser fordelt på seks helger.
Under NM-vertikal i Vassfjellet, Trondheim var det totalt 50 utøvere til start, til start til tross for
dritvær den helga.

Pallen i NM sprint.
Fra venstre Hans-Inge
Klette, Viljar IL, Erik
Kårvatn, Trollheimen
Fjellsportklubb og Trym
Dalset Lødøen, Haugen
IL. Foto: Heidi Ure.

Vinterens store høydepunkt på arrangementssiden var NM i Myrkdalen som var en del av NMveka, der sprinten ble direktesendt på NRK1. Arrangørene la ned en formidabel innsats for å få alt
til å bli optimalt, noe som bidro til at sprint konkurransen ble et bra TV-produkt.
Både i Tromsø og på Nord-Møre er det blitt gjennomført ungdomssamlinger med kompetente
trenere og interessant innhold i samlingene. Denne typer samlinger er viktig for rekruttering og
utvikle gode sosiale miljø.

INTERNASJONALT ARBEID
Randonee har vært representert på nettmøter i regi av ISMF i løpet av høsten og møtevirksomhet i
forbindelse med EM i Spania.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR
Det økonomiske rammene for randonee er små. Inneværende sesong har randonee hatt 200.000,å rutte med. Løperne dekker mye av reising og opphold i forbindelse med samlinger og konkurranser, både når det gjelder NC og WC. Alt av trenervirksomhet og administrativt arbeid gjøres på
dugnad.
NSF ÅRSBERETNING 2021/2022
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Randonee blir OL-gren i 2026 og vi har lagt ambisiøse planer for utvikling av organisasjonen.
Både med tanke på administrative- og trenerressurser, i tillegg til bedre sportslig opplegg for
utøverne. Dette fordre at vi lykkes i å skaffe det økonomiske grunnlaget for de planene som er lagt
frem mot OL-2026, der målet er medaljer.

KOMMUNIKASJONSARBEID
Randonee er aktiv i SoMe både på Facebook og Instagram, i tillegg randonee.no som fører til
randonee sin side på skiforbundet sin nettside. Her gjøres også alt på dugnad, der en av utøverne
på landslaget gjør en kjempejobb med å legge ut informasjon på alle tre plattformene.

ORGANISASJON

Pirra Menta.
Vegar Øie, Romsdal
Randoneeklubb og
Jonathan Albon,
Isfjorden IL.
Foto: Skimostats.
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Organisasjonen er helt basert på frivillighet og dugnadsarbeid. Alle møter har foregått på digitale
plattformer, utenom høstmøtet på Hasle, Oslo
Leder: Martin Hanem Bartnes, Nord-Trøndelag Skikrets
Medlem: Jorid Bjerkeset, Møre og Romsdal Skikrets.
Medlem: Elin Klette, Hordaland Skikrets
Medlem: Pål Ellefsen, Troms Skikrets.
Medlem: Martin Andersen, Hedmark Skikrets.
Medlem: Ola Hovdenak, Møre og Romsdal Skikrets.
Medlem: Gudmund Kårvatn, Møre og Romsdal Skikrets.
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RESULTATER
NM-VERTIKAL VASSFJELLET SKISENTER

NM INDIVIDUELL

TRONDHEIM 15. JANUAR

MYRKDALEN 27. MARS

Damer senior
1. Henriette Albon, Isfjorden IL
2. Astrid Waldal, Hommelvik IL
3. Ingeborg True Røe, Trondheim Randoneeklubb
(2. plass Emilie Forsberg, Romsdal Randoneeklubb,
svensk statsborger)

Herrer senior:
1. Hans-Inge Klette, Viljar IL (Kongepokal)
2. Vegard Øie, Romsdal Randoneeklubb
3. Lars Erik Skjervheim, Voss IL
(2. plass Jonathan Albon, Isfjorden IL, men britisk statsborger)

Herrer Senior
1. Johan Bugge Romsdal, Randoneeklubb
2. Morten Antonsen, Gjerdrum IL
3. Christian Foyn, Trondheim Randoneeklubb
(1. plass Killian Jornet, Romsdal Randoneeklubb,
spansk statsborger)
Damer junior
1. Malin Indergård, Romsdal Randoneeklubb
2. Elise Hjelset Andersen, Tromsø Randoneeklubb
3. Ane Malene Kolstad, Trondheim Randoneeklubb
Herre junior
1. Trym Dalset Lødøen, Haugen IL
2. Erik Kårvatn, Trollheimen Fjellsportklubb
3. Kristoffer Wik, Byaasen Skiklubb

Damer senior:
1. Henriette Albon, Isfjorden IL
2. Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Romsdal Randoneeklubb
Herrer junior:
1. Trym Dalset Lødøen, Haugen IL
2. Erik Kårvatn, Trollheimen Fjellsportklubb
3. Iver Holen, Tromsø Randoneeklubb
Damer junior:
1. Ida Waldal, Hommelvik IL
2. Malin Indergård, Romsdal Randoneeklubb
3. Elise Hjelset Andersen, Tromsø Randoneeklubb

DYNAFIT ROMSDAL RANDO
ISFJORDEN, 2. APRIL

NM SPRINT
MYRKDALEN 26. MARS
Herrer senior:
1. Hans-Inge Klette, Viljar IL
2. Erik Kårvatn, Trollheimen Fjellsportklubb
3. Trym Dalset Lødøen, Haugen IL
Damer senior:
1. Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Romsdal Randoneeklubb
2. Ida Waldal, Hommelvik IL
3. Malin Indergård, Romsdal Randoneeklubb
Herrer junior:
1. Erik Kårvatn, Trollheimen Fjellsportklubb
2. Trym Dalset Lødøen, Haugen IL
3. Jonas Kvithyll Eriksen, Strindheim IL

Herrer senior:
1. Killian Jornet, Romsdal Randoneeklubb
2. Jonathan Albon, Isfjorden IL
3. Trym Dalset Lødøen, Haugen IL
Damer senior:
1. Emilie Forsberg, Romsdal Randoneeklubb
2. Henriette Albon, Isfjorden IL
3. Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Romsdal Randoneeklubb
Herrer junior:
1. Aron Rodal Haugen, Trollheimen Fjellsportklubb
2. Iver Holen, Tromsø Randoneeklubb
3. Emil Aslaksen Røed, Romsdal Randoneeklubb
Damer junior:
1. Malin Indergård, Romsdal Randoneeklubb

Damer junior:
1. Ida Waldal, Hommelvik IL
2. Malin Indergård, Romsdal Randoneeklubb
3. Elise Hjelset Andersen, Tromsø Randoneeklubb
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PARA UTvalget

Yanqing, China
20220310. Norges Para
alpinist Jesper Saltvik
Pedersen i aksjon i
mennenes storslalåm
konkurranse for sittende
under Paralympics
i Beijing 2022. Foto:
Simon Bruty for OIS /
Handout bilde / NTB.
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para-utvalgets
årsberetning 2021/2022
ORGANISERING
Leder:
Medlemmer:

Administrasjonen:

Sveinung Karlsen, skistyret
Bjørg Sissel Kvannli, LK
Anne-Cathrine Enstad, AK
Mette Thorslund, kretsrepresentant
Ikke oppnevnt, utøverrepresentant
Anne Ragnhild Kroken

PARA-UTVALGETS MANDAT

Parautvalget skal arbeide for inkludering av mennesker med funksjonshemninger innen
bredde og rekruttering i Norges Skiforbund. Målgruppene er syns- og bevegelseshemmede,
hørselshemmede/døve og utviklingshemmede som kan benytte seg av ski, sittende eller stående.

RETNINGSLINJER

Utvalget skal sammen med ansvarlig ansatt, prioritere hvilke oppgaver det skal jobbes med i
tingperioden. Utvalget oppnevnes av skistyret for en periode på to år og består av ett medlem
fra skistyret (leder), ett medlem fra hver av de involverte grenene, en utøverrepresentant og en
representant fra krets. Parautvalget rapporterer til skistyret og skal utarbeide en handlingsplan for
tingperioden.
Anne Ragnhild Kroken har det koordinerende ansvaret for skiaktiviteten for funksjonshemmede
med forankring i langrenn etter omorganiseringsprosessen desember 2019.
Øvrige ressurser på bredde innen para er to 100 prosent-stillinger i prosjekt; Beate Cathrin
Haugen, alpint og Tommy Rovelstad, langrenn. Sistnevnte sluttet 28. februar 2022. Disse
stillingene er/har vært finansiert med eksterne prosjektmidler fra henholdsvis Stiftelsen Dam og
Stiftelsen VI. Både langrenn og alpint har trenerressurser opp mot para-lag.
Parautvalget har gjennomført kun ett møte på Teams etter at nytt utvalg ble oppnevnt sent høsten
2021. Den lave aktiviteten skyldes i stor grad Covid-19-situasjonen.

KLASSIFISERING

Alle seks som startet på IPC’s Online klassifiseringskurs i april 2021 gjennomførte eksamen, fem
bestod denne. Marit Sprøck har deltatt som trainee ved internasjonal klassifisering i langrenn,
desember 2021.
Sesongen 21/22 har det blitt gjennomført nasjonale klassifisering i forbindelse med Ridderuka.
Her ble det klassifisert 17 bevegelseshemmede, 7 stående og 12 sittende, alle fikk godkjent
klassifisering. For synshemmede ble det klassifisert 15 utøvere, hvorav seks ble klassifisert ut.
Dette ble også en bra «praksis-perioden» til de som gjennomførte IPC’s online kurs.
Vi er nå godt bemannet med klassifisører både for langrenn og alpint.
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KICK THE LIMITS

Ett arrangement for mennesker med utviklingshemning i alpint og langrenn ble gjennomført for
fjerde gang etter to års-avlysninger. Det var Vivil IL i samarbeid med Lommedalens IL og Bærums
Verk og Hauger Idrettsforreing som stod for en solid gjennomføring av årets arrangement som
samlet drøye 40 deltakere.

TILDELING BREDDEMIDLER

Parautvalget tildelte 200.000 kroner til ti ulike breddetiltak etter søknader for sesongen 2020/21.
Tiltakene var forankret i klubb eller krets, på grunn av Covid-19 situasjonen har ikke alle tiltakene
blitt gjennomført, og ubenyttede midler ble videreført til bruk i 21/22 sesongen.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Virksomheten er i hovedsak finansiert gjennom NIFs Post 2 og Post 3-midler som er øremerket
formålet Paraaktivitet, samt eksterne prosjektmidler fra Stiftelsen VI og Stiftelsen Dam.
OLT har bidratt til toppidrettssatsingen i både langrenn og alpint gjennom prosjektmidler.

INTERNASJONALT ARBEID
- Tor Undheim er Norges representant i IPC Nordic Skiing Sport Technical Committee.
- Anne Ragnhild Kroken er Norges representant i FIS sin subkomité «Skiing for The Disabled»

AKTIVITETSTILTAK

Det vises til beretningen for gren, hhv langrenn og alpint, for både bredde og
toppidrettsaktiviteten for para.

Zhangjiakou, China
20220313. Norges lag
bestående av fra venstre:
Kjartan Haugen,
Vilde Nilsen, Thomas
Oxaal med ledsager
Ole-Martin Lid med
bronsemedaljene under
medaljeseremonien i
Zhangjiakou National
Biathlon Centre. Norge
sikret bronsemedalje i
4x2,5 kilometer åpen
stafett i paralangrenn.
Ukraina tok gullet mens
Frankrike stakk av med
sølvmedaljen. Foto: OIS/
Thomas Lovelock/ NTB.
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MEDLEMSTALL 2012-2020
Tabellen under viser antall klubber pr krets og antall medlemmer pr krets med
funksjonsnedsettelse hentet ut fra idrettsregistreringen. Dessverre så erfarer vi at det er endel
feilkilder i registreringen for para-aktivitet. *representerer en stor feilregistrering.
				Antall klubber
Skikrets
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Østfold
1 1
2
0
0
1
Akershus
6 7
8
4
6
3
Oslo
8 10 7
3
7
7
Hedmark
5 6
5
1
3
4
Oppland
12 11 12 6
8
6
Buskerud
6 8
9
4
2
4
Telemark og Vestfold
9 11 13 2
3
8
Agder og Rogaland
10 12 10 3
5
6
Hordaland
4 6
8
2
0
1
Sogn og Fjordane
7 4
7
0
3
2
Møre og Romsdal
7 9
6
1
1
2
Sør-Trøndelag
6 7
3
2
3
4
Nord-Trøndelag
10 10 9
2
6
3
Nordland
12 8 11 2
5
6
Troms
12 11 12 5
8
6
Finnmark
7 6
8
2
2
3
Sum
122 127 130 39 62 66

					Antall medlemmer
2018 2019 2020

0
5
6
4
9
8
4
6
3
4
4
4
2
6
6
1
71

0
7
6
6
11
6
5
5
7
3
2
7
4
4
8
3
84

0
7
6
8
12
8
6
6
6
3
4
4
2
7
6
2
87

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
35
79
5
17
14
11
15
5
12
13
10
18
27
18
11
291

1
22
82
7
11
21
10
16
10
6
19
11
22
19
23
12
292

1
37
75
9
17
14
16
22
12
11
10
5
15
30
26
9
309

0
43
25
1
10
4
2
4
3
0
4
2
2
3
5
7
115

0
44
59
3
16
3
9
8
0
4
4
2
8
61
14
5
240

1
40
78
4
27
19
10
23
44*
4
2
14
3
65
12
6
352

0
47
137
5
31
25
6
21
6
5
5
21
2
64
11
1
387

0
49
115
9
20
7
7
19
14
3
2
24
4
10
13
5
301

0
39
73
12
23
11
7
18
8
3
5
16
2
15
12
3
247

Birgit Skarstein under
Paralympics i Beijing.
(Foto: LILLIAN
SUWANRUMPHA /
AFP)
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Norges Skiforbunds
styre, ansatte,
komitEer og utvalg
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NORGES SKIFORBUNDS STYRE
President
Visepresident
Styremedlem

Ansattes representant
Varamedlem

Erik Røste
Eva Tine Riis-Johannessen
Tove Moe Dyrhaug
Erik Bruun
Sveinung Karlsen
Sigrid Snuggerud
Birgit Lovise Skarstein
Ola Evjen
Øystein Tamburstuen
Alf-Tore Haug (til 11.2021)
Kristian Brenden
(fra 11.2021)
Edgar Fossheim
Torbjørn Skogstad
Rolf Bryn
Marita H Andresen
Pål Angell Bergh

ANSATTE NORGES SKIFORBUND
SENTRALADMINISTRASJON
Generalsekretær
Kommunikasjon

Ingvild Bretten Berg
Rolf Nereng (30%)

Leder Økonomi
Leder Økonomi
Regnskapsansvarlig
Regnskapsansvarlig
Business Controller
Regnskapsmedarbeider
Økonomimedarbeider

Andreas Lind Groh (til 1.3)
Mats Nysæter (fra 1.3)
Hege Felumb Nerli (til 1.3)
Lene Simensen (fra 1.4)
Mari H. Seim
Eva Kjerstadmo Aasebø
Hedda Marie Løken Hoel

Leder Organisasjon
Organisasjonskonsulent
Rådgiver HR
Rådgiver Anlegg
Rådgiver krets og klubb

Øistein Lunde
Bente Langørgen
Line Heitmann (til 1.3)
Marit Gjerland
Sven Håkon Kulbeck
(fra 1.8).
Ola Rønsen (30%)

Medisinsk ansvarlig
Leder kommunikasjon
og samfunn
Rådgiver kommunikasjon
Rådgiver kommunikasjon/Webredaktør
Rådgiver kommunikasjon
Arrangementssjef
Rådgiver miljø og bærekraft
arrangement
Markedsansvarlig
Salgsansvarlig
Ansvarlig riggteam/salg TV

Espen Graff
Claes-Tommy Herland
Steinar Bjerkmann
Gro Eide
Terje Lund
Marita Andresen
Petter Ekran
Henning Olsbakk
Joachim Nystad

Prosjektleder Para-VM 2021
Forretningsutvikler og
prosjektleder

Ola Keul
Øyvind Nysted (fra 1.2)

ALPINT
Sportssjef
Markedssjef
Ettervekst/rekruttering
Utdanningsansvarlig
Sport Science
Partneransvarlig

FREESTYLE

Prosjektleder Freeski
Arrangementssjef
Arrangementsansvarlig
Administrasjonskonsulent

HOPP

Sportssjef kons.
Sportssjef
Utviklingssjef
Markedssjef
Kompetansesjef
Arrangementssjef
Landslagssjef
Markedskonsulent

KOMBINERT
Sportssjef

Claus Ryste
Espen Østerhaug (til 31.1)
Stefan Havnelid Johnsen
Einar Witteveen
Robert Reid
Erika Tøsse

Christoffer Schach
Marte Mejlænder-Larsen
Gleditsch (til 30.4)
Hedda Myre Aamlid (fra 1.10)
Michelle Hasle (40%)

Ståle Villumstad (fra 23.11)
Clas Brede Bråthen (til 21.10)
Tore Øvregård
Bjørn Einar Romøren
(til 30.11)
Kjetil Strandbråten (til 2.7)
Ståle Villumstad (til 22.11)
Clas Brede Brathen (fra 21.10)
Arne Åbråten

Ivar Stuan

LANGRENN

Langrennssjef
Espen Bjervig
Leder adm. og utdanning
Pål Rise
Sponsoransvarlig/event/digital Åselinn Krane Heimdal
Kommersiell leder
Peder Nævestad
Digital markedsfører
Helena Ivarsson (fra 1.9)
Partneransvarlig aktivisering Thomas Ekren (fra 1.9)
Adm. medarbeider
Brynhild Sætha (til 30.11)
Arr.ansvarlig
Asgeir Moberg
Arr.ansvarlig
Erik Husby (fra 1.12)
Utviklingssjef
Brit Baldishol
Utdannings- og FOUkonsulent
Per Elias Kalfoss
Rådgiver paraidrett
Anne Ragnhild Kroken
Prosjektleder paralangrenn
Tommy Rovelstad (til 28.2)
Landslagskoordinator
Ulf Morten Aune
Landslagsassistent
Bjørnar Sandvig
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TELEMARK

Sportssjef
Sportskonsulent
Konsulent

Per Olav Tangen
Fredric Bruasæt Bræin
Gunnhild Sofie Vangsnes
(30%)

ANSATTE NORGES SKIFORBUND –
KRETSADMINISTRASJON
Agder og Rogaland, adm.sjef
Akershus og Østfold, adm.sjef
Buskerud, adm.sjef
Finnmark, adm.sjef
Hedmark, adm.sjef
Hordaland, adm.sjef
Møre og Romsdal, adm.sjef
Nordland, adm.sjef
Nordland, adm.sjef
Nord-Trøndelag, adm.sjef
Oppland, adm.sjef
Oslo, adm.sjef
Oslo, adm.sjef
Sogn og Fjordane, adm.sjef
Sogn og Fjordane, adm.sjef
Sør-Trøndelag, adm.sjef
Telemark og Vestfold,
adm.sjef
Troms, adm.sjef
Troms, adm.sjef

KRETSLEDERE

Agder og Rogaland
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Troms
Vestfold og Telemark
Østfold
Skiforeningen
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Petter Furseth
Thor Gjelsvik
Liv Høgli
Eli Rognmo
Jan Olav Andersen (til 1.3)
Bernt Rusten
Stig Aambø
Lars Nystadbakk (til 31.1)
Mona Myrland (fra 1.8)
Bjørn Bruvoll
Ellie Lein
Toril Vik (tll 1.3)
Tommy Rovelstad (fra 1.3)
Ingrid Narum (til 31.7)
Kennet Dvergedal (fra 1.8)
Stian Kampenhaug Eckhoff
Marie Renate Haugen
Asgeir Moberg (50% til
31.10)
Hanne Kristine Kroken
(fra 1.11)

Pål Angell Bergh
Erik Solberg
Steinar Berthelsen
Thomas Eliassen Darell
Mette Thorslund
Johan Børsheim
Anne Cathrine Enstad
Arnfinn Paus
Siv Jørgensen
Kjetil Dahlen
Gudbrand Bakke
Finn Årdal
Torbjørn Mæhlumsveen
Hans-Petter Bergseth
Johnny Mortensen
Tore Sandem
Stian Berger Røsland
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NORGES SKIFORBUND –
ANKEUTVALGET
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

NORGES SKIFORBUND –
ETISK KOMITÉ
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem

NORGES SKIFORBUND –
KONTROLLKOMITEEN
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Per Magne Kristiansen
Pål Th. Teigen
Vegard Ulvang
Lars Inge Graabak
Jørn Olav Bekkelund
Olav Magne Dønnem
Odd Inge Austevoll

Hege Mortensen
Fredrik Hald		
Fridtjof Rannem
Siri Engdahl

Arvid Wisløff
Arne Giske
Ella Gjølme Berg
Charles Tøsse
Turid Krudtå

NORGES SKIFORBUND –
LOV- OG PÅTALEUTVALGET
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

NORGES SKIFORBUND –
VALGKOMITÉ
Leder
Medlem
Medlem

NORGES SKIFORBUND –
HEDERSKOMITE
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sekretær

Andreas Ekker
Toril Skaflestad
Ruth Schmid
Arne Sandvold
Henning Sætre

Sverre K. Seeberg
Rigmor Aasrud
Siri Darell

Sverre K. Seeberg
Per Ottesen
Johan Baumann
Erik Røste
Toril Skaflestad
Øistein Lunde

PARA-UTVALGET

Leder
Alpint
Langrenn
Kretsrepresentant
Utøver representant
Norges repr. i IPC
STC Nordic Skiing
FIS Subcommittee for
Para Snowsports

Sveinung Karlsen
Anne Cathrine Enstad
Bjørg Sissel Kvannli
Mette Thorslund
Mariann V. Marthinsen

Andrea Bell Pedersen

ALPINT

Claus Ryste
Marius Arnesen
Andrea Bell Pedersen
Stefan Havnelid Johnsen
Stefan Havnelid Johnsen
Stefan Havnelid Johnsen
Stefan Havnelid Johnsen
Anne Cathrine Enstad
Anne Cathrine Enstad
Nils Dregelid
Roland Johansson

FREESTYLE

Kristin Sæterøy
Christoffer Schach
Ola Keul
Michelle Hasle

Bertil Pålsrud
Bertil Pålsrud

Clas Brede Bråthen

Anne Ragnhild Kroken

Line Jahr

FIS Council, Member
Medical Committee
FIS Court
Advertising Matters
P. Relations and Mass Media
Legal and Safety
Sub.Com for Para
Snowsports
Sub.Com for Masters
Racing

Alpine Committee Executive Board
Sub.Com for World Cup
Sub.Com for Womens
Alpine Skiing
Sub.Com Classification of
Alpine Competitors
Sub.Com for European Cup
Sub.Com for Courses
Inspectors and Controllers
Sub.Com for Youth &
Children’s questions
Sub.Com Rules
Sub.Com for Courses
Inspectors and Controllers
Sub.Com for Courses
Inspectors and Controllers
Sub.Com for Alpine
Technical Delegates

Ski Jumping Committee
Sub.Com for Equipment
and Develop, Chairman
Sub.Com Jumping Hills
Sub.Com for Officials, Rules
and Control
Sub.Com for Calendar
Planning
Sub.Com for Youth &
Children’s questions

Torgeir Nordby
Geir Steinar Loeng

Tor Undheim

NORSKE REPRESENTANTER I FIS
Erik Røste
Ola Rønsen
Hanna Weigard Skjebstad
Terje Lund
Espen Graff
Anne Lise Rolland
Anne Ragnhild Kroken

HOPP

KOMBINERT

Edgar Fossheim

Nordic Combined
Committee
Sub.Com for Officials,
Rules and Control

Arne Olav Sween

NORDIC DISCIPLINES
Brit Baldishol

Linda Svendsrud

LANGRENN

Vegard Ulvang
Espen Bjervig
Eiliv Furuli
Brynhild Sætha
Torbjørn B Pettersen
Asgeir Moberg
Anne Ragnhild Kroken
Tommy Rovelstad (til 28.2)

TELEMARK

Birger Goberg

Sub.Com for Women’s
Nordic Disciplines CC
Sub.Com for Women’s
Nordic Disciplines NC

Chairman Cross Country
Committee
Sub.Com for World and
Continental Cups
Sub.Com for Popular Skiing
Sub.Com for Youth &
Children’s questions
Sub. Com for Rules and
Control
Sub.com. for Roller Skiing
Rådgiver paraidrett
Prosjektleder paralangrenn

Telemark Committee

Freestyle Committee
Sub. Com. for Park and
Pipe, Freeski
Sub. Com. for Park and
Pipe, Snowboard
Sub.Com for Youth &
Children’s questions
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KOMMER I JUNI

AKTIVITETSTALL
AKTIVITETSTALL 2018 OG 2019
Skikretser

Antall klubber

Agder og Rogaland Skikrets
Akershus Skikrets
Buskerud Skikrets
Finnmark Skikrets
Hedmark Skikrets
Hordaland Skikrets
Møre og Romsdal Skikrets
Nordland Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Oppland Skikrets
Oslo Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Sør-Trøndelag Skikrets
Telemark og Vestfold Skikrets
Troms Skikrets
Østfold Skikrets
Sum

2018		
Antall aktive

Antall klubber

2019

Antall aktive

82
74
84
36
82
59
77
76
83
92
42
47
89
91
70
27

9 181
13 771
9 662
5 214
9 952
5 031
6 527
12 053
6 531
10 806
17 648
5 078
20 444
7 154
5 856
2 888

76
71
81
35
82
60
76
78
79
94
41
47
88
92
75
27

6 477
12 261
9 233
4 478
9 048
5 016
5 966
11 662
6 184
10 006
17 266
4 476
20 266
7 274
6 211
2 533

1 111

147 796

1 102

138 357

AKTIVITETSTALL 2018 KVINNER
Skikretser
Agder og Rogaland Skikrets
Akershus Skikrets
Buskerud Skikrets
Finnmark Skikrets
Hedmark Skikrets
Hordaland Skikrets
Møre og Romsdal Skikrets
Nordland Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Oppland Skikrets
Oslo Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Sør-Trøndelag Skikrets
Telemark og Vestfold Skikrets
Troms Skikrets
Østfold Skikrets
Sum

0–5 år

6–12 år

13–19 år

20–25 år

26– år

Sum

252
114
256
277
260
129
269
541
270
328
321
167
740
149
191
50

1 399
2 696
1 266
769
1 452
612
818
1 765
1 033
1 697
3 960
891
2 493
988
905
324

570
1 060
516
366
613
371
393
799
376
669
976
337
1 077
509
364
207

175
210
164
113
229
104
162
326
121
182
270
72
532
99
153
60

1 627
1 390
1 707
780
1 702
842
1 033
2 045
963
1 643
1974
671
4 068
1 079
913
424

4 023
5 470
3 909
2 305
4 256
2 058
2 675
5 476
2 763
4 519
7 501
2 138
8 910
2 824
2 526
1 065

4 314

23 068

9 203

2 972

22 861

62 418
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AKTIVITETSTALL 2019 KVINNER
Skikretser
Agder og Rogaland Skikrets
Akershus Skikrets
Buskerud Skikrets
Finnmark Skikrets
Hedmark Skikrets
Hordaland Skikrets
Møre og Romsdal Skikrets
Nordland Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Oppland Skikrets
Oslo Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Sør-Trøndelag Skikrets
Telemark og Vestfold Skikrets
Troms Skikrets
Østfold Skikrets
Sum

0–5 år

6–12 år

13–19 år

20–25 år

26– år

Sum

93
124
189
180
220
97
158
522
224
266
275
159
680
119
184
44

959
2 445
1 269
689
1 291
579
781
1 786
880
1 628
3 797
814
2 572
969
901
280

537
949
526
348
560
380
400
890
419
702
1 209
282
1 115
509
393
185

136
215
155
111
239
108
128
310
125
173
285
114
509
112
159
50

1 006
1 186
1 614
719
1 424
850
1 049
1 777
998
1 317
1 845
541
4 068
1 108
1 040
357

2 731
4 919
3 753
2 047
3 734
2 014
2 516
5 285
2 646
4 086
7 411
1 910
8 944
2 817
2 677
916

3 534

21 640

9 404

2 929

20 899

58 406

0–5 år

6–12 år

13–19 år

20–25 år

26– år

Sum

241
132
317
250
261
158
338
553
305
338
315
177
856
186
238
46

1 621
3 572
1 902
800
1 663
770
953
2 120
1 140
2 077
5 041
1 099
3 034
1 275
1 050
431

796
1 678
748
540
893
536
545
938
492
990
1 398
517
1 528
751
511
327

345
349
319
163
281
149
215
420
278
285
357
159
735
185
179
80

2 155
2 570
2 467
1 156
2 598
1 360
1 801
2 546
1 553
2 597
3 036
988
5 381
1 933
1 352
939

5 158
8 301
5 753
2 909
5 696
2 973
3 852
6 577
3 768
6 287
10 147
2 940
11 534
4 330
3 330
1 823

4 711

28 548

13 188

4 499

34 432

85 378

AKTIVITETSTALL 2018 MENN
Skikretser
Agder og Rogaland Skikrets
Akershus Skikrets
Buskerud Skikrets
Finnmark Skikrets
Hedmark Skikrets
Hordaland Skikrets
Møre og Romsdal Skikrets
Nordland Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Oppland Skikrets
Oslo Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Sør-Trøndelag Skikrets
Telemark og Vestfold Skikrets
Troms Skikrets
Østfold Skikrets
Sum

136
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AKTIVITETSTALL 2019 MENN
Skikretser
Agder og Rogaland Skikrets
Akershus Skikrets
Buskerud Skikrets
Finnmark Skikrets
Hedmark Skikrets
Hordaland Skikrets
Møre og Romsdal Skikrets
Nordland Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Oppland Skikrets
Oslo Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Sør-Trøndelag Skikrets
Telemark og Vestfold Skikrets
Troms Skikrets
Østfold Skikrets
Sum

0–5 år

6–12 år

13–19 år

20–25 år

26– år

Sum

93
282
218
165
243
94
199
520
243
298
284
178
707
143
209
43

1 074
3 031
1 807
781
1 617
779
792
2 071
1 041
2 015
4 783
961
3 135
1 273
1 028
346

667
1 481
794
433
843
548
549
1 088
552
993
1 569
411
1 474
756
552
291

246
367
269
115
300
164
199
404
207
306
336
172
740
216
207
124

1 666
2 181
2 392
937
2 311
1 417
1 711
2 294
1 495
2 308
2 883
844
5 266
2 069
1 538
813

3 746
7 342
5 480
2 431
5 314
3 002
3 450
6 377
3 538
5 920
9 855
2 566
11 322
4 457
3 534
1 617

3 919

26 534

13 001

4 372

32 125

79 951

ENDRING I AKTIVITETSTALL 2018–2019
Aktive medlemmer
2018

Aktive medlemmer
2019

Endring

Endring i %

Agder og Rogaland Skikrets
Akershus Skikrets
Buskerud Skikrets
Finnmark Skikrets
Hedmark Skikrets
Hordaland Skikrets
Møre og Romsdal Skikrets
Nordland Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Oppland Skikrets
Oslo Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Sør-Trøndelag Skikrets
Telemark og Vestfold Skikrets
Troms Skikrets
Østfold Skikrets

9 181
13 771
9 662
5 214
9 952
5 031
6 527
12 053
6 531
10 806
17 648
5 078
20 444
7 154
5 856
2 888

6 477
12 261
9 233
4 478
9 048
5 016
5 966
11 662
6 184
10 006
17 266
4 476
20 266
7 274
6 211
2 533

-2 704
-1 510
-429
-736
-904
-15
-561
-391
-347
-800
-382
-602
-178
120
355
-355

-29,45 %
-10,97 %
-4,44 %
-14,12 %
-9,08 %
-0,30 %
-8,60 %
-3,24 %
-5,31 %
-7,40 %
-2,16 %
-11,86 %
-0,87 %
1,68 %
6,06 %
-12,29 %

Norges Skiforbund

147 796

138 357

-9 439

-6 %

Skikretser
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ENDRING I AKTIVITETSTALL 2018-2019 – DELT PÅ KJØNN
Skikretser

Aktive
2018

KVINNER 			
Aktive		
Endring
2019
Endring
i%

Aktive
2018

MENN
Aktive		
2019
Endring

Endring
i%

Agder og Rogaland Skikrets
Akershus Skikrets
Buskerud Skikrets
Finnmark Skikrets
Hedmark Skikrets
Hordaland Skikrets
Møre og Romsdal Skikrets
Nordland Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Oppland Skikrets
Oslo Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Sør-Trøndelag Skikrets
Telemark og Vestfold Skikrets
Troms Skikrets
Østfold Skikrets

4 023
5 470
3 909
2 305
4 256
2 058
2 675
5 476
2 763
4 519
7 501
2 138
8 910
2 824
2 526
1 065

2 731
4 919
3 753
2 047
3 734
2 014
2 516
5 285
2 646
4 086
7 411
1 910
8 944
2 817
2 677
916

-1 292
-551
-156
-258
-522
-44
-159
-191
-117
-433
-90
-228
34
-7
151
-149

-32,12 %
-10,07 %
-3,99 %
-11,19 %
-12,27 %
-2,14 %
-5,94 %
-3,49 %
-4,23 %
-9,58 %
-1,20 %
-10,66 %
0,38 %
-0,25 %
5,98 %
-13,99 %

5 158
8 301
5 753
2 909
5 696
2 973
3 852
6 577
3 768
6 287
10 147
2 940
11 534
4 330
3 330
1 823

3 746
7 342
5 480
2 431
5 314
3 002
3 450
6 377
3 538
5 920
9 855
2 566
11 322
4 457
3 534
1 617

-1 412
-959
-273
-478
-382
29
-402
-200
-230
-367
-292
-374
-212
127
204
-206

-27,37 %
-11,55 %
-4,75 %
-16,43 %
-6,71 %
0,98 %
-10,44 %
-3,04 %
-6,10 %
-5,84 %
-2,88 %
-12,72 %
-1,84 %
2,93 %
6,13 %
-11,30 %

Norges Skiforbund

62 418

58 406

-4 012

-6 %

85 378

79 951

-5 427

-6 %

AKTIVITETSTALL GREN
AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – GREN, KJØNN OG ENDRING
AKTIVE 2018			
AKTIVE 2019
2018–2019
								
Endring
Gren
Kvinner
Menn
Totalt
Kvinner
Menn
Totalt
Endring
i%
Alpint
Freestyle
Hopp
Kombinert
Langrenn
Telemark

7 540
2 389
1 174
549
50 377
389

10 797
4 072
2 843
1 118
65 926
622

18 337
6 461
4 017
1 667
116 303
1 011

7 093
2 272
945
561
46 993
531

10 261
3 940
2 576
1 121
61 217
798

17 354
6 212
3 521
1 682
108 210
1 329

-983
-249
-496
15
-8 093
318

-5,36 %
-3,85 %
-12,35 %
0,90 %
-6,96 %
31,45 %

Sum

62 418

85 378

147 796

58 395

79 913

138 308

-9 488

-6,42 %

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – KVINNER 0-19 ÅR
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Gren
2018

0-5 år
		
		
Endring
2019 Endring
i%
2018

6-12 år				
Endring		
2019 Endring
i%
2018

Alpint
Freestyle
Hopp
Kombinert
Langrenn
Telemark

390
78
107
68
3 663
8

296
47
53
30
3 091
17

-94
-31
-54
-38
-572
9

2 805
903
308
277
17 269
78

-146
-86
-172
19
-1 048
5

-4,95 %
-8,70 %
-35,83 %
7,36 %
-5,72 %
6,85 %

1 431
456
152
83
6 951
130

1 408
653
123
99
7 012
109

-23
197
-29
16
61
-21

-1,61 %
43,20 %
-19,08 %
19,28 %
0,88 %
-16,15 %

Sum

4 314

3 534

-780

21 640

-1 428

-6 %

9 203

9 404

201

2%
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-24,10 % 2 951
-39,74 % 989
-50,47 % 480
-55,88 % 258
-15,62 % 18 317
112,50 %
73
-18 %

23 068

13-19 år
2019

		
Endring
Endring i %

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – MENN 0-19 ÅR
		
Gren
2018

0-5 år
		
		
Endring
2019 Endring
i%
2018

6-12 år				
Endring		
2019 Endring
i%
2018

Alpint
Freestyle
Hopp
Kombinert
Langrenn
Telemark

482
124
151
96
3 855
3

343
58
102
35
3 368
13

-139
-66
-49
-61
-487
10

3 881
1 625
685
458
19 796
89

-120
-94
-227
22
-1 593
-2

-3,00 %
-5,47 %
-24,89 %
5,05 %
-7,45 %
-2,20 %

1 968
1 001
486
192
9 413
128

1 935
1 226
427
183
9 122
108

-33
225
-59
-9
-291
-20

-1,68 %
22,48 %
-12,14 %
-4,69 %
-3,09 %
-15,63 %

Sum

4 711

3 919

-792

26 534

-2 014

-7 %

13 188

13 001

-187

-1 %

-28,84 % 4 001
-53,23 % 1 719
-32,45 % 912
-63,54 % 436
-12,63 % 21 389
333,33 %
91
-17 %

28 548

13-19 år
2019

		
Endring
Endring i %

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – KVINNER 20 ÅR OG ELDRE
		
Gren
2018

20-25 år				
26- år
		
Endring			
Endring
2019 Endring
i%
2018
2019 Endring
i%

Alpint
Freestyle
Hopp
Kombinert
Langrenn
Telemark

332
89
42
8
2 465
36

386
91
55
14
2 347
25

54
2
13
6
-118
-11

Sum

2 972

2 918

-54

16,27 % 2 436
2,25 %
777
30,95 %
393
75,00 %
132
-4,79 % 18 981
-30,56 % 142
-2 %

22 861

2 198
578
406
141
17 274
302

-238
-9,77 %
-199 -25,61 %
13
3,31 %
9
6,82 %
-1 707 -8,99 %
160
112,68 %

20 899

-1962

		

-9 %

AKTIVITETSTALL IR 2018-2019 – MENN 20 ÅR OG ELDRE
		
Gren
2018

20-25 år				
26- år
		
Endring			
Endring
2019 Endring
i%
2018
2019 Endring
i%

Alpint
Freestyle
Hopp
Kombinert
Langrenn
Telemark

542
198
171
33
3 503
52

511
195
163
43
3 376
46

-31
-3
-8
10
-127
-6

Sum

4 499

4 334

-165

-5,72 % 3 804
-1,52 % 1 030
-4,68 % 1 123
30,30 %
361
-3,63 % 27 766
-11,54 % 348
-4 %

34 432

3 591
836
1 199
402
25 555
542

-213
-194
76
41
-2 211
194

-5,60 %
-18,83 %
6,77 %
11,36 %
-7,96 %
55,75 %

32 125

-2 307

-7 %
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VI TAKKER FOR SAMARBEIDET!
HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

HOVEDKLESLEVERANDØRER

HOVEDKLESLEVERANDØRER

HOVEDKLESLEVERANDØRER
HOVEDKLESLEVERANDØRER

