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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR PERIODEN 2022-2024 

Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

 
Sverre K. Seeberg leder 

Rigmor Aasrud nestleder 

Siri Darell medlem 

Finn Espen Sellæg leder Alpin VK 

Mathias Eide Sataøen leder Freestyle VK  

Narve Jostein Langmo leder Hopp VK 

Ola Kokslien leder Kombinert VK 

Torbjørn Broks Pettersen leder Langrenn VK  

Birger Goberg leder Telemark VK 

 

Arbeidet i valgkomiteen har også dette året har vært preget av Covid 19. På godt og vondt.  

Perioden siden forrige valg var - kun ca. 9 måneder – før komiteen startet opp sitt arbeid. 

Den positive effekten av covidperioden er at tilnærmet samtlige møter er gjennomført på 

Teams - hvilket har både vært effektivt og spart NSF for store kostnader til fly og møterom.  

Imidlertid har vårt arbeid hatt den såkalte hoppsaken som bakteppe. Også det på godt og 

vondt. Det gode var – at det var et engasjement med hensyn til antall forslag som det ikke har 

vært på veldig mange år. På både president og styremedlemmer. Også i media. 

Det triste er at dette overskygger det faktum at det i perioden har vært svært gode resultater 

både sportslig og økonomisk.  

Valgkomiteen har ikke brukt mye energi på hoppsaken - heller ikke granskningsutvalgets 

rapport. Oppfølging av denne er skistyrets ansvar.  

Valgkomiteen konstaterer at det er forslag til Skitinget som – dersom de blir vedtatt – kan 

påvirke både valget og personkabalen, men har i sitt arbeid lagt dagens lover til grunn. 

Også denne gang har det vært en god dialog med valgkomiteen i de enkelte grener. 

Til tross for at de fleste møter og intervjuer har foregått på Teams har arbeidet i år vært 

meget tidkrevende. Komiteen  har til sammen hatt 9 møter og gjennomført 28 intervjuer.  

Alle sittende styremedlemmer samt President og visepresident er intervjuet om arbeidet i 

styret og samarbeidet internt -  samt forholdet mellom styret og administrasjon. 

Alle de foreslått Presidentkandidatene er intervjuet – i løpet av intervjuene trakk noen av 

kandidatene seg da de innså at de ikke kunne - eller ville - bruke så mye tid som valgkomiteen 

mente var nødvendig – eller hadde den nødvendige kompetansen.  

Valgkomiteen er av den oppfatning at det er i Norges Skiforbunds interesse at en skipresident 

har mulighet til å benytte det meste av sin tid til det beste for norsk skisport. Deler av 

innspillene som er kommet - også til valgkomiteen - rundt dette tema syntes å glemme at 
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NSF består av mer enn langrenn. Det er 6 grener – og hvor ofte de minste har størst behov 

for engasjement og oppmerksomhet fra toppen. Dette i tillegg til 16 skikretser og ca. 1100 

klubber. 

Vi har derfor lagt til grunn i vår innstilling at skipresidenten har dette som sin 

hovedbeskjeftigelse og kompenseres i henhold til praksis de senere år. 

Da både president og visepresident trekker seg er det vår oppfatning at det viktig med 

kontinuitet i styret av noen som har sittet sentralt i risikoarbeidet de senere år – samtidig 

som vi mener det er viktig at man får inn noen helt nye som kan se mange av 

problemstillingene med friske øyne. Vi mener å ha funnet kandidater som gjennom sin 

arbeidserfaring og andre styreverv har den nødvendige tygde til dette.   

Som president innstiller valgkomiteen Tove Moe Dyrhaug (56) fra Tydal IL i Sør-Trøndelag. 

Tove har sittet som medlem av styret i 10 år og kjenner skisporten på alle nivåer svært godt. 

Hun har siden 2013 vært daglig leder i Rosenborg Ballklubb, og var tidligere 

arrangementssjef i klubben. 

Aage Elemenhorst Schaanning (57) har bakgrunn som god langrennsløper for Freidig med 

medaljer i junior- NM. Han fikk skistipend til USA og er utdannet siv.øk og finansanalytiker. 

Har hatt mange lederstillinger innen bank og finans og er i dag Konserndirektør for Finans 

og økonomi i KLP. Han har vært engasjert som trener og oppmann blant annet i Fossum IF . 

Han er gjennom sin jobb meget opptatt av verdier og etikk . 

Kristin Gjertsen (53) har bakgrunn som langrenns- og orienteringsløper. Er i dag primus 

motor for friidrettsgruppen i Jardar IL. Hun har også et strekt engasjement for integrering av 

så vel funksjonshemmende som innvandrere i idrettslagene - da dette er den beste arenaen 

for integrering. Hun er utdannet siv.ing og har sin arbeidserfaring i ulike lederstillinger 

innenfor olje og shipping. Hun er i dag CEO i Sval Energi og er igjennom dette også opptatt 

av klima og fornybar energi.  

Med NIFs nye regler for kjønnsbalanse har vi lagt til grunn at Skistyret må ha minimum 5 

kvinner. Dette faktum gjør at valgkomiteen mener at det nye skistyret bør se på hele NSFs 

valgordning frem mot neste skiting. 

Vi la i fjor vekt på at ungdomsrepresentanten også var valgbar ved dette skitinget. Dette – 

samt at Sigrid Snuggerud er meget godt kvalifisert gjorde dette valget enkelt. 
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Skistyret 

 

 

Kontrollutvalget 

 

Forslag til ett varamedlem fremlegges på tinget. 

 

Lov- og påtaleutvalget 

 

 

Etisk komite 

 

 

SKISTYRET Navn Klubb

President Tove Moe Dyrhaug Tydal IL ny president/ gjenvalg styret

Visepresident Aage Schaanning Fossum IF ny

Medlem Erik Bruun Skiforeningen  gjenvalg

Medlem Sveinung Karlsen Medkila Skilag gjenvalg

Medlem Anne Cathrine Enstad Lesjaskog IL ny

Medlem Kristin Gjertsen IL Jardar ny

Medlem (u 26) Sigrid Snuggerud Gjøvik Skiklubb gjenvalg

Medlem, leder AK Ola Evjen Sp.kl. Freidig gjenvalg

Medlem, leder FK Øystein Tamburstuen IL Heming gjenvalg

Medlem, leder HK Stine Aaseth Korsen Røa IL ny

Medlem, leder KK Edgar Fossheim Eidsvold IF gjenvalg

Medlem, leder LK Torbjørn Skogstad Kvaløysletta skilag gjenvalg

Medlem, leder TK Rolf Bryn Hagahågget Låmlag gjenvalg

Varamedlem Pål Angell Bergh Skiforeningen i Stavanger gjenvalg

Ansattes repr. Informeres på tinget

KONTROLLUTVALGET Navn Klubb

Leder Arvid Wisløff Ranheim Skiklubb gjenvalg

Nestleder Arne Giske Skiforeningen gjenvalg

Medlem Ella Gjømle Berg IL Try gjenvalg

Varamedlem Turid Krudtå Tromsø Randoneeklubb gjenvalg

Varamedlem ny

LPU Navn Klubb

Leder Andreas Ekker Sp.kl. Freidig gjenvalg

Nestleder Toril Skaflestad Bardu IL gjenvalg

Medlem Ruth Schmid Sjetne IL gjenvalg

Varamedlem Henning Sæthre Spjelkavik IL / Sogndal IL gjenvalg

Varamedlem Arne Sandvold Ski- og Fotballkl. Lyn gjenvalg

Etisk komite

Leder Hege Mortensen Konnerud IL gjenvalg

Nestleder Fredrik Hald Bergens skilag gjenvalg

Medlem Fridtjof Rannem Henning IL gjenvalg

Varamedlem Siv Jørgensen Inderøy IL ny



S k i t i n g e t  2 0 2 2 ,  V a l g k o m i t e e n s  i n n s t i l l i n g   4 

 

INNSTILLING ALPINKOMITEEN 

 
 
Valgkomiteen består av; 

- Finn Espen Sellæg fra Oslo skikrets 
- Hilde Arna Tokle Yri fra Nord-Trøndelag skikrets  
- Jon Busterud fra Hedmark Skikrets.  

 
Sellæg har ledet arbeidet.  
 
Dagens alpinkomite består av:  

- Leder Ola Evjen, Freidig, Sør-Trøndelag skikrets,  
- Nestleder Dagfinn Netland, Fana il, Hordaland skikrets  
- Medlem Anne Cathrine Enstad, Lesjaskog il, Møre og Romsdal skikrets  
- Medlem Roar Karlsen, Ingierkollen og Rustad slalåmklubb, Oslo skikrets  
- Medlem ungdomsrepr. Nora Sofie Dietrichson Bruun, Njård, Oslo skikrets  
- Medlem Unni Forshaug, Nordland skikrets  

 
Alle i alpinkomiteen er på valg. Alle representanter velges for 2 år.  
 
I arbeidet med valget har valgkomiteen hatt samtaler med medlemmene i komiteen om deres 
syn på hvordan komiteen fungerer, motivasjonen for å fortsette og evt. behov for ny 
kompetanse. Valgkomiteen har også hatt samtaler med sportssjefen. I tillegg har vi vurdert 
alle forslag til kandidater fra kretsene og klubb som har kommet inn.  
 
Valgkomiteen har fått forståelsen av at alpinkomiteen fungerer godt nå. Mange av 
medlemmene har opparbeidet seg nyttig erfaring og kunnskap om alpinsporten i Norge og 
internasjonalt, og medlemmene utfyller hverandre med hensyn til kompetanse. 
Alpinkomiteen ledes på en åpen og inkluderende måte, og det er rom for diskusjon og ulike 
meninger. Valgkomiteen mener det er viktig å legge vekt på kontinuitet i det arbeidet 
alpinkomiteen er inne i.  
 
Med unntak av Anne Cathrine Enstad, har alle i alpinkomiteen meldt fra at de ønsker 
gjenvalg.  
 
Valgkomiteen innstiller disse representantene til gjenvalg, samt en ny kandidat til erstatning 
for Enstad.  
 
I arbeidet med å innstille en ny kandidat, har valgkomiteen har tatt hensyn til kriteriene for 
valg og sammensetning av komiteen som er nedfelt i NSF og NIFs lov. En komite skal bestå 
av en leder, nestleder og 1 – 4 medlemmer hvorav en representant skal være under 28 år.  
 
Videre skal komiteen ha en sammensetning som tar hensyn til  

- Geografi  
- Alder  
- Kjønn  
- Kompetanse  

 

ALPINKOMITEEN Navn Krets

Leder Ola Evjen Sør-Trøndelag gjenvalg

Nestleder Dagfinn Neteland Hordaland gjenvalg

Medlem Unni Elisabeth Forshaug Nordland gjenvalg

Medlem Roar Karlsen Oslo gjenvalg

Medlem (u. 28 år) Nora Sofie Dietrichson Brun Oslo gjenvalg

Medlem Tonje Norheim Tangerud Sogn og Fjordane ny
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På bakgrunn av kriteriene for sammensetting av komiteen, innstiller valgkomiteen Tone 

Norheim Tangerud fra Songdal IL som nytt medlem. 

Tangerud er født i 1977 og er selvstendig næringsdrivende. Hun er styreleder i Sogndal IL, 
styremedlem i Sogn og Fjordane Skikrins og styremedlem i Sogndal Idrettsråd. Hun har 
tidligere arbeidserfaring fra Sparebanken Vest, Posten Norge, og som daglig leder på 
Nordfjordeid Senter. Tangerud er tidligere alpinist på landslagsnivå, og har 20 starter i WC 
og 23 i EC, med hovedvekt på fart. Hun la opp i 2000 på grunn av en alvorlig skade.  
 
Etter sin aktive karriere har hun vært svært engasjert i alpinsporten lokalt som trener, 
initiativtaker og administrator, med et særlig engasjement for barn, rekruttering og 
breddeaktivitet. Hun beskrives som en person med stort engasjement for alpinsporten, og 
med mange gode ideer for å skape engasjement og deltakelse. Hun har utviklet en rekke 
lavterskel aktivitetstilbud på tvers av skigrenene. Hun viser også stor evne til å gjennomføre 
ideer i praksis. Hun er en sprudlende og positiv person som sprer godt humør rundt seg. Hun 
virker godt motivert og har god kapasitet til å påta seg et verv som medlem i alpinkomiteen.  
 
Valgkomiteen har hatt to møte med Tangerud på teams, og har i tillegg snakket med flere 
oppgitte referanser på telefon.  
 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av leder og nestleder. Valgkomiteen er kjent med kravet 

om kjønnsbalanse i ledende posisjoner, og vi har gjort en grundig vurdering av dette. Men vi 

mener at komiteen har behov for kontinuitet og anbefaler en videreføring for neste periode. 
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INNSTILLING FREESTYLEKOMITEEN 

 

 
Valgkomiteen for Freestyle har kommet frem til innstilling til ny komite-sammensetning for 
neste valgperiode. Komiteens har gjennomført sine møter digitalt, og det er gjennomført 
intervjuer med alle aktuelle kandidater.  
 
For innebærende valgperiode ble det gjort endringer hvor Freeski ble styrket i komiteen, med 
bakgrunn i at det er den grenen innen Freestyle som har størst aktivitetsnivå og som er i 
sterkest vekst.  
 
Valgkomiteen har arbeidet med utgangspunkt i dette og de prioriterte arbeidsområdene slik 
de er fastsatt for Freestylekomiteen (arrangementsutvikling, krets- og klubbsatsing, 
jenteprosjekt og inkludering av gutter i dette breddesatsingsprosjektet) kommet frem til et 
forslag til sammensetning av ny Freestylekomite som ivaretar kontinuitet. De av 
Komitemedlemmene som har ønsket gjenvalg er derfor innstilt på nytte, noe som medfører at 
5 av 6 medlemmer foreslås gjenvalgt.  
 
Valgkomiteens innstilling  
 
Øystein Tamburstuen  
Fortsetter som leder av komiteen. Tidligere aktiv utøver med bred erfaring 
salg/markedsføring og organisasjonsarbeid. Stort kontaktnett og ledererfaring av både 
profesjonelle og frivillige medarbeidere.  
 
Kristin Sæterøy  
Fortsetter som nestleder av komiteen. Mange års erfaring innen ledelse, forretningsutvikling, 
salg og markedsføring. Tidligere leder av Holmenkollen Skifestival gjennom syv år og 
nåværende visepresident i Skiforbundet.  
 
Jon Opsahl  
Fortsetter som medlem i komiteen. Jon har master i endringsledelse fra BI og er utdannet 
realist fra UiO og pedagogikk fra HISF. Han arbeider som kulturleder i Hol kommune. Jon 
har et stort nettverk innen politikk, sportsbransjen, idrett og organisasjonsliv, media og 
kulturfeltet nasjonalt, samt et bredt nettverk innen freeski i Norge.  
 
Som styreleder i Geilo Freeski har han solide røtter i Geilos freeski-miljø. Har bred erfaring 

med større idretts- og kulturarrangementer og sentral i flere NM og Norges Cup 

arrangementer på Geilo. Er en pådriver for å unytte ny teknologi som verktøy for at sporten 

skal nå ut til flest mulig. Jon har også tatt FIS’ TD-utdannelse og kurser klubber i sikker og 

god arrangementsplanlegging for å heve kompetansenivået på det som skjer i og ved 

parkanleggene. 

Geir Erik Samnøy  
Fortsetter som medlem i komiteen. Ingeniør-utdannet skientusiast med syv år som 
styremedlem i Bærums Skiklubs Freeski- gruppe, bl.a. som sportslig ansvarlig med 
oppfølging av landets best freeski-trenere og juniorutøvere. Daglig leder og eier av egen 

FREESTYLEKOMITEEN Navn Krets

Leder Øystein Tamburstuen Oslo gjenvalg

Nestleder Kristin Vestgren Sæterøy Buskerud gjenvalg

Medlem Jon Opsahl Buskerud gjenvalg

Medlem Geir Erik Samnøy Akershus gjenvalg

Medlem Camilla Søreide Hordaland ny

Medlem (u. 28 år) Johanne Killi Oppland gjenvalg



S k i t i n g e t  2 0 2 2 ,  V a l g k o m i t e e n s  i n n s t i l l i n g   7 

 

maritim bedrift med store nasjonale og internasjonale kunder innen cruiseindustrien. Geir 
Erik har også̊ sjøkrigsskoleutdannelse.  
 
Camilla Søreide  
Tiltrer som medlem i komiteen og erstatter Anita Formo Bones som ikke ønsket gjenvalg. 
Camilla Søreide har bakgrunn fra Freestyle. I dag er hun leder for Voss Freestyleklubb og 
sitter i styret for Hordaland skikrets. Camilla har et særlig fokus på breddeaktivitet og 
inkludering, og har lang erfaring med klubbarbeid innen freeski og freestyle. Camilla har god 
kontakt med freestylemiljøet, spesielt på Voss. At Camilla blir medlem av komiteen vil derfor 
kunne styrke kontakten mellom Freestyle i Skiforbundet sentralt og det aktive freeski- og 
freestylemiljøet på Vestlandet.  
 
Johanne Killi  
Fortsetter som ungdomsrepresentant. Meritert landslagsutøver i Freeski som gikk ut fra NTG 

i 2016. Tok sin første X Games medalje (bronse) under Vinter-X Games Aspen 2016, tok sølv 

under X Games i Oslo samme året og vant X Games i Hafjell 2017. Johanne fortsetter 

ungdomsrepresentant for å opprettholde kontakt med utøvermiljøet gjennom en kandidat 

som har lang erfaring fra Freeski. 
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INNSTILLING HOPPKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen hopp består av følgende medlemmer: 

- Jon Inge Kjørum, Hedemark skikrets 

- Gerd Kristiansen, Troms skikrets 

- Narve J. Langmo Sør - Trøndelag skikrets (leder.)  

Komiteen startet sitt arbeid med et første møte 17. januar 2022 og har hatt 4 komitemøter og 

9 møter i forbindelse med intervjuer med 8 kandidater og et møte med hoppkomiteen.  

Komiteen gikk ut med et eget skriv til grenkomiteledere i krets, hvor vi oppfordret til å sende 

inn forslag til ny komite med kompetansefelt som ønskelig på følgende områder: Økonomi, 

ledelse, sportslig topp og bredde, arrangement, anlegg og rekrutering.  

Vi fikk da inn to forslag på nye kandidater innen fristen, samt at vi kartla interesse og 

motivasjon for videre arbeid for de sittende medlemmene i komiteen. 

Etter dette så komiteen at det var behov for forslag på flere kvinnelige kandidater og at det 

manglet noe på geografisk spredning. Komiteen gikk ut med en ny oppfordring. Komiteen 

fikk da inn et forslag på en kandidat fra en Hedmark skikrets, samt at komiteen selv fremmet 

en kandidat fra Nord- Trøndelag.  

Ut ifra samtaler med komiteen samlet, individuelle samtaler og samtaler med ansatte i hopp, 

og at reglene for kjønnskvotering er innskjerpet, konkluderte komiteen at følgende områder 

skulle prioriteres: Økonomi/ marked og ledelse, utadrettet arbeid, samarbeidsevner internt 

og ekstern, kjønn og geografi.  

Med bakgrunn i dette innstiller vi: 

Leder: Stine Aaseth Korsen, Oslo skikrets. Sitter i dagens komite. Har ledererfaring fra 

næringslivet. Spilte en vesentlig rolle for å løse konflikten i skiforbundet. Er opptatt av å 

samarbeid både internt i hopp og skiforbundet. Ønsker å jobbe for å videreutvikle hopp sin 

egen organisasjon fra krets, gren og NSF sentralt.  

Nestleder: Jan – Arne Lønseth, Oppland skikrets. Foreslått som kandidat fra Oppland 

skikrets. Vi innstiller han med bakgrunn i hans engasjement for å synliggjøre hoppsporten. 

Han har yrkesmessig leder erfaring og salgserfaring, og bred kontaktflate ut mot marked og 

næringsliv. Hans engasjement spenner fra bredde til topp og spesielt kvinnehopp. 

Ungdomskandidat: Bendik Hulløen, Agder og Rogaland skikrets forslagstiller: Representerer 

Agder og Rogaland skikrets. Har erfaring som utøver på nasjonalt nivå. Har god kjennskap, 

gjennom ulike roller som utøver og trener i NTG Lillehammerhopp, Kollenhopp og 

Trønderhopp. Har gjennomført lederkursing for unge ledere i regi NSF. 

 

HOPPKOMITEEN Navn Krets

Leder Stine Aaseth Korsen Oslo ny leder/ gjenvalg komite

Nestleder Jan Arne Lønseth Oppland ny

Medlem Anniken Mork Oslo gjenvalg

Medlem Johan Martin Brandt Nord-Trøndelag ny

Medlem Marthea Rebne Stenseth Hedmark ny

Medlem (u. 28 år) Bendik Hulløen Agder og Rogaland ny
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Medlemmer: 

Marthea Rebne Stenseth, Hedmark skikrets. Har erfaring gjennom og vært med i 

hoppkomiteen tidligere. Har utøvererfaring, og vært tett på jenteprosjektet. Har gjennom å 

jobbe som lege forsket på idrettsskader relatert til ski og hoppsporten.  

Anniken Mork: Sitter i dagens komite. Opptatt av rekruttering. Har erfaring av å jobbe som 

trener i Kollenhopp ung. Også erfaring som utøver, og representerer kontinuitet i komiteen.  

Johan Martin Brandt: Nord- Trøndelag skikrets, foreslås av valgkomiteen. Har utøver- og 

trener erfaring. Har erfaring fra klubb, team og landslagsnivå. Bred sportslig erfaring fra 

bredde til topp. Opptatt av samarbeid og dialog og finne løsninger. Kjenner hele hopp - Norge 

godt.  

I det videre arbeid ønsker vi at komiteen samarbeider bredt og godt sammen. Samarbeid 

eksternt og internt i Norges skiforbund er også en forutsetning for å lykkes. Valgkomiteen vil 

anbefale den nye grenkomiteen å blåse liv i flere underutvalg i grenen i igjen. Ta gjerne 

utgangspunkt i fagmøter hopp og samarbeid med komiteene i kretsene, Norges skiforbund 

hopp Norges skiforbund sentralt. 
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INNSTILLING KOMBINERTKOMITEEN 

 

 

En nærmere begrunnelse fra valgkomiteen i kombinert ettersendes. 

Det gjøres oppmerksom på at valgkomiteens innstilling til kombinertkomite ikke ivaretar 

NIFs lovbestemmelse om kjønnsbalanse, og derfor vil kreve dispensasjon for å kunne bli 

valgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMBINERTKOMITEENNavn Krets

Leder Edgar Fossheim Akershus gjenvalg

Nestleder Linda Svendsrud Oppland gjenvalg

Medlem Eiliv Flakne Sør-Trøndelag gjenvalg

Medlem Jan Erik Aalbu Akershus gjenvalg

Medlem Kristoffer Erichsen Oslo gjenvalg

Medlem Sara Nordsveen Hedmark gjenvalg
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INNSTILLING LANGRENNSKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Mari Ann L. Melhus, Erland Ensrud og Torbjørn B. Pettersen (leder). 
 

Valgkomiteen startet sitt arbeid under høstmøtet 2021 med samtaler med primært nyvalgte 
medlemmer av LK.  

 

Komiteens medlemmer har hatt flere uformelle samtaler med medlemmer av LK på ulike 
arrangement gjennom hele vinteren. 

 

Medio februar fikk vi svar på spørsmålsrunde til sittende tillitsvalgte, og forslag fra 
klubb/krets på eventuelle nye medlemmer til LK. 

 
Valgkomiteen gjennomførte flere samtaler med nåværende tillitsvalgte, samt interne møter i 
valgkomiteen i perioden 15.feb. - 15.mars. 

 

I forkant av det utsatte tinget i 2021 ble det gjort en grundig vurdering av LK, og man endret 
sammensetning noe. Valgkomiteen anser det derfor som uheldig om man bryter opp dette 
kollegiet etter kun ett års funksjonstid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGRENNSKOMITEENNavn Krets

Leder Torbjørn Skogstad Troms gjenvalg

Nestleder Yngve Thorsen Sogn og Fjordane gjenvalg

Medlem Tone Haugen Ramstad Akershus gjenvalg

Medlem Bjørg Sissel Kvannli Nord-Trøndelag gjenvalg

Medlem Per Morten Nyeng Oppland gjenvalg

Medlem (u 28 år) Berit Mogstad Sør-Trøndelag gjenvalg
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INNSTILLING TELEMARKKOMITEEN 

 

 

Valgkomiteen i telemark har bestått av: 

Birger Goberg (leder) og Tarjei Gjelstad 

 

Komiteen har i innstillingen tatt høyde for og forholdt seg til sentrale lovbestemmelser om 

kjønn (minimum 40% av hvert kjønn) og ungdomsrepresentant på minimum 28 år. Alle 

kandidater er medlem av et idrettslag tilknyttet NSF. 

TELEMARKKOMITEEN Navn Krets

Leder Rolf Bryn Akershus gjenvalg

Nestleder Bjarne Ringstad Akershus gjenvalg

Medlem Guro Kjølseth Møre og Romsdal gjenvalg

Medlem Mathilde Olsen Ilebrekke Vestfold og Telemark ny

Medlem (u 28 år) Niri Lyngdal Vestfold og Telemark gjenvalg




