
Program og sakliste Høstmøte Alpint 2021 
 

Teams, onsdag 6. oktober 2021     
Ajourført: 04.10.2021 
(Foreløpig program. Justeringer kan komme) 
 
Onsdag 6. oktober, kl. 18.30 - 21.00 
 
1. Åpning, informasjon og rapporter  
 

1.1 Åpning og velkommen 
1.2 Godkjenning av fremmøtte representanter. § 33 punkt 3  
1.3 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  
1.4 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen  
1.5 Informasjon fra AK v/leder Ola Evjen  
1.6 Sportslig status, rapport, økonomi NSF alpin v/Claus Johan Ryste/Maris Seim 
1.7 Rapport fra FIS v/Claus J. Ryste, Stefan J. Havnelid, Anne Cathrine Enstad 
1.8 Smittevern og utforinger knyttet til trening og arrangement v/Erika Tøsse 

 
2. Sport og aktivitet 
 

2.1 Terminliste - breddeprogram v/Stefan J. Havnelid-Einar.Witteveen  
2.2 Handlingsplan – rekruttering v/Stefan J. Havnelid – Claus J Ryste 
2.3 Utdanning og kurskalender v/Einar Witteveen 
2.4 Retningslinjer utstyr på aldersbestemte klasser - diskusjon v/Stefan J. Havnelid 
2.5 Fartsprogrammet  v/Stefan J. Havnelid – Einar Witteveen 
2.6 Para bredde program – v/Beate Cathrine Haugen 
2.7 Tilbud etter skigymnas v/Roar Karlsen 
2.8 Para VM presentasjon 
2.9 Innspill fra kretsene på regelendring (se vedlegg. 

  
3. Valg 
 
 3.1 Valgkomite til vårmøte 2022. 
 
4. Avslutning  
 

4.1 Sette saker til vårmøtet 2022 
4.2 Eventuelt 
4.3 Avslutning 
 

Merk: 
Skikretsene kan komme med innspill til programmet. 
Innkomne forslag skal være inne innen 01.10.2021 
Deltagere på Fagmøtet er skikretsenes representanter. Region-TD`ene invitert til å delta.  



Ønsker diskusjon, dialog, innspill, spørsmål og kommentarer fortløpende i møtet, bruk chat-
funksjonen. 
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12. INNKOMNE FORSLAG  
 

12.1 Fra Akershus Skikrets, gebyr ved flytting av renn 
 
Akershus Skikrets har fremmet følgende forslag for Skitinget: 
 

Gebyr ved flytting av renn (§ 214 i fellesreglementet)  
Arrangører, som på grunn av snøsituasjonen, velger å flytte sitt arrangement gis rett 
til å kreve inn et flyttegebyr på kr. 30.- pr. deltaker.  

 
 
Begrunnelse for forslaget  
I sesonger der mange renn blir avlyst på grunn av snøsituasjonen er det ønskelig at 
arrangementene blir gjennomført på andre steder enn planlagt. Et flyttegebyr vil dekke inn 
de ekstrakostnadene og ulempene arrangøren vil få ved en flytting.  
 

12.1.1 Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger 
 
Forslaget er et reglementsforslag som ikke krever tingbehandling. 

 

12.1.2 Skistyrets behandling 
 

Skistyret har behandlet saken, og fremmer følgende forslag til Skitinget: 

 

 
Skistyrets begrunnelse 

 
Forslaget fra Akershus skikrets er i realiteten et rent reglementsforslag. Fellesreglementet 
vedtas av Skistyret, og det er opp til Skistyret å behandle endringer i reglementet etter 
mottatte forslag og ordinær saksbehandling i organisasjonen. Skistyret ser ingen grunn til at 
det skal legges opp til behandling av regelsaker på et skiting, da forslag til 
reglementsendringer årlig kan framsendes til og behandles av Skistyret og grenkomiteene. 
Skistyret foreslår derfor at saken oversendes styret for ordinær behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

• Forslaget fra Akershus skikrets til endringer i Fellesreglementet 
oversendes Skistyret 
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12.2 Fra Akershus Skikrets, offentliggjøring av resultater 
 
Akershus Skikrets har fremmet følgende forslag for Skitinget: 

 
Offentliggjøring av resultater i klassen 11-14 år.  
For klassene 11-14 år skal resultatlistene kun være rangert for de 50% beste. Tider 
og/eller poeng oppgis for alle.  
 

Begrunnelse for forslaget  
En ny rapport fra NOVA basert på Ungdata-undersøkelsen 2018 viser at det ikke er et 
bestemt tidspunkt i ungdomsårene der frafallet fra organisert idrett er spesielt stort, frafallet 
er jevnt økende utover i ungdomstiden fram til 16–17 års alderen. Men en del slutter i 
overgangen fra barne- til ungdomsidretten, og 17 prosent slutter før de begynner på 
ungdomsskolen. Det er rapportert at flere unge opplever det som stigmatiserende å havne 
nederst på resultatlisten og at dette i flere tilfeller fører til en dårlig opplevelse med skirenn 
og etter hvert frafall. I løpet av corona vinteren 2021 er det rapportert om flere unge som har 
fortsatt med skitrening pga det reduserte opplevde presset på å gå skirenn. Det å ta vekk noe 
av søkelyset på resultat vil være et tiltak for å redusere frafallet 
 

12.2.1 Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger 
 
Forslaget er et reglementsforslag som ikke krever tingbehandling. 

 

12.2.2 Skistyrets behandling 
 

Skistyret har behandlet saken, og fremmer følgende forslag til Skitinget: 

 
Skistyrets begrunnelse 

 
Forslaget fra Akershus skikrets er i realiteten et rent reglementsforslag. Fellesreglementet 
vedtas av Skistyret, og det er opp til Skistyret å behandle endringer i reglementet etter 
mottatte forslag og ordinær saksbehandling i organisasjonen. Skistyret ser ingen grunn til at 
det skal legges opp til behandling av regelsaker på et skiting, da forslag til 
reglementsendringer årlig kan framsendes til og behandles av Skistyret og grenkomiteene. 
Skistyret foreslår derfor at saken oversendes styret for ordinær behandling. 

  
 

 

 

 

 

 

 

• Forslaget fra Akershus skikrets til endringer i Fellesreglementet 
oversendes Skistyret 
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