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VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR PERIODEN 2016-2018 

 

Valgkomiteens Sammensetning 

Valgkomiteen har i perioden bestått av:  

 

Sverre K Seeberg,          leder 

Ola Evjen                        medlem  

Marit Roland Udnæs      medlem 

Jo Inge Øverland            leder Alpin VK 

Frode Sæter                    leder Freestyle VK 

Kjetil Dyrendahl             leder Hopp VK 

Ola Kokslien                    leder Kombinert VK 

Per Oskar Andersen      leder Langrenn VK 

Morten Eriksen              leder Telemark VK 

 

Valgkomiteens arbeid 

Den samlede valgkomite hadde møte 10.11.2015 hvor både arbeidsform og fremdrift ble 
fastlagt.  

I hovedsak har de 3 tingvalgte medlemmene arbeidet med presidentskap og de fritt valgte 
styremedlemmene mens komiteenes valgkomiteer har arbeidet med forslag til komiteens 
sammensetning. 

Leder av valgkomiteen har hatt løpende kontakt med lederne i komiteenes valgkomite.  

Det er gjennomført spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte om de ønsket gjenvalg og/eller 
eventuelt annet tillitsverv. 

Skipresident, visepresident og alle sittende styremedlemmer har hatt minst en samtale med 
valgkomiteen. Samme prosedyre har funnet sted i komiteene. 

I brev av 27.01.2016 til alle kretser og klubber ble det bedt om forslag til kandidater til verv. 
Det kom inn flere forslag i år enn tidligere.  

Valgkomiteen har gjennomført intervjuer med flere av de foreslåtte kandidatene, men ikke 
alle.  

Valgkomiteen mener at den foreslåtte sammensetning av Skistyret, komiteer og utvalg 
ivaretar de kriterier som loven og valgkomiteens instruks gir. Orientering om 
enkeltkandidatene ettersendes. Valgkomiteens innstilling vil bli nærmere kommentert på 
Skitinget.  
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INNSTILING SKISTYRET, NESTLEDERE I KOMITEENE, KONTROLLUTVALGET OG 
LOV- OG PÅTALEUTVALGET 

 

Skistyret 

Verv Navn Krets Gjenvalg Nyvalg 
President Erik Røste Oppland x  
Visepresident Eva Tine Riis-Johannessen Oslo x  
Styremedlem Tove Moe Dyrhaug Sør-Trøndelag x  
Styremedlem Toril Skaflestad Troms x  
Styremedlem Audun Grønvold Hedmark x  
Styremedlem Rigmor Aasrud Oppland  x 
Styremedlem Charles Tøsse Møre og 

Romsdal 
 x 

Styremedlem – 
komiteleder alpint 

Trond Olsen Nordland  x 

Styremedlem – 
komiteleder kombinert 

Paul Einar Borgen  x  

Styremedlem – 
komiteleder hopp 

Bente-Lill Romøren Akershus x  

Styremedlem – 
komiteleder langrenn 

Torbjørn Skogstad Troms x  

Styremedlem – 
komiteleder Freestyle 

Håkon Wibstad Akershus x  

Styremedlem – 
komiteleder Telemark 

Birger Goberg Buskerud x  

1. varamedlem Arvid Wisløff Sør-Trøndelag  x 
2. varamedlem Brit Pettersen Tofte Oppland  x 

 

Nestledere i komiteene 

Verv  Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Nestleder alpint Gunnar Hvammen Oslo  X 
Nestleder freestyle Mikkel Berg Oslo x  
Nestleder hopp Arne Åbråten Oppland x  
Nestleder kombinert Roald Olsen Sør-Trøndelag   
Nestleder langrenn Nils Kristian Nakstad Sør-Trøndelag x  
Nestleder telemark Per Olav Tangen Akershus x  
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Kontrollutvalget 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Sveinung Karlsen Troms x  
Nestleder Gunhild Dugstad Hordaland  x 
Medlem Sigvat Morken Buskerud x  
Varamedlem Hanne Toftdal Oslo x  
Varamedlem Arve Wittbro Sør-Trøndelag  x 

 

 

Lov- og påtaleutvalget 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Andreas Ekker Sør-Trøndelag x  
Nestleder Pål Th. Teigen Buskerud x  
Medlem Ruth Schmid Sør-Trøndelag x  
Varamedlem Lilly Schøyen Sogn og 

Fjordane 
x  

Varamedlem Jan Arild Berg Oppland  x 
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INNSTILLING ALPINKOMITEEN 

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder Trond Olsen Nordland   x 
Nestleder Gunnar Hvammen Oslo  x 
Medlem Anne Cathrine Enstad Møre og Romsdal x  
Medlem Mona Haug Akershus  x 
Medlem Kenneth Larsen Buskerud x  
Medlem  > 25 år Andrea Bell Pedersen Troms x  

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Jo Inge Øverland  Nordland skikrets  
Roar Karlsen   Oslo Skikrets  
Kenneth Larsen  Buskerud skikrets  
 
Kenneth Larsen trakk seg fra valgkomiteen da det kom inn forslag på han til Ak. 

Valgkomiteen har hatt jevnlig kontakt pr mail og telefon. Det er avholdt et møte 
etterhøstmøte på Gardemoen. I tillegg hatt to runder med intervju av kandidater i Oslo med 
møter i forkant. Aktuelle kandidater er kontaktet og avklart om det har vært interesse for å 
gjøre en jobb for alpin Norge. Det har ikke vært noen store uenigheter om de endringer som 
er gjort i komiteen. 

 

Innkomne forslag 

 
 

Begrunnelse 

Valgkomiteen har i utgangspunktet jobbet for å sette sammen en komité som representerer 
Alpin Norge best mulig. Det er forsøkt tatt hensyn til geografi, kjønnsfordeling og personlige 
ressurser ut ifra de behov Skiforbundet alpint har i henhold til nasjonale og internasjonale 
utfordringer. 

Vi ønsket medlemmer av komiteen som klarer å gi administrasjonen best mulig 
arbeidsforhold til å jobbe både med topp og breddeidrett. At de sikrer jobbingen rundt lag 
og rekruttering slik at de kan fortsette å levere alpinister  til landslagene. Samt videreutvikle 
alpint sitt arbeidet ovenfor FIS og Skistyret. 

I utgangspunktet stilte alle tidligere komitemedlemmer seg villig til gjenvalg unntatt Katarina 
Birkestrand.  

Navn Skikrets Foreslått av 
Lars Elton Myre Oppland skikrets Oppland skikrets
Dennis Gylte Oslo Skikrets Oslo skikrets 
Martin Andersen Stabek Alpin
Trond Olsen Nordland skikrets Oslo skikrets 
Gunnar Hvammen Buskerud skikrets Oslo  skikrets 
Mona Hauge  Akershus skikrets
Kenneth Larsen Buskerud skikrets Oslo skikrets 
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INNSTILLING FREESTYLEKOMITEEN 

 

Verv Navn Skikrets Gjenvalg Nyvalg 
Leder Håkon Wibstad Akershus x  
Nestleder Mikkel Berg Oslo x  
Medlem Kristin Vestgren Sæterøy Buskerud x  
Medlem Ingvild Kvåle Bergersen Hordaland x  
Medlem Per Arne Lunde Akershus  x 
Medlem Torger Fenstad Oppland  x 
Medlem  > 25 år Amalie Herrlin Sørensen Oslo x  

 

Valgkomiteen har bestått av:  

Frode Sæter   Oslo Skikrets   
Knut Lemme     Hordaland Skikrets 
Esben Fiane   Akershus Skikrets (senere trukket seg, da aktuell som kandidat) 
 
Valgkomiteen har hatt jevnlig kontakt pr mail og telefon. Alle aktuelle kandidater har blitt 
kontaktet med forespørsel om motivasjon og ønske om å ta del i arbeidet i Freestylekomiteen. 
Innstillingen som fremlegges er enstemmig. 

 

Innkomne forslag til Freestylekomiteen 2016,  begrunnelse 

Aktuelle klubber og alle skikretser ble kontaktet av Skiforbundet sentralt med oppfordring 
om å nominere kandidater til Skistyret, grenkomiteer og andre utvalg og komiteer valgt av 
Skitinget. Til medlem av Freestylekomiteen innkom det ett forslag til medlem: 

Torger Fenstad Gausdal Skilag og Gausdal Freeskiklubb. Forslagstiller var Tormod Bjerke, 
leder Follebu skiklubb. 

Torger jobber til daglig som idrettsansvarlig på Skeikampen og er med på det meste av idrett 
og arrangement i Gausdal, hvor han også sitter som leder av idrettsrådet i kommunen. Han 
har vært en drivende kraft til å skape nye arrangement i området, blant annet Freeski 
Kiddycamp, NC i freeski, Skeikampen opp m.m. Valgkomiteen merket seg hans erfaring med 
å skape og gjennomføre nye arrangement samt brede idrettsfaglige bakgrunn. 

Da flertallet av dagens komitemedlemmer ønsket gjenvalg, besluttet valgkomiteen at kun 
uttredende medlemmer skulle erstattes. Denne beslutning ble tatt etter samtaler med 
komiteens gjenværende medlemmer, ansatte i Skiforbundet og aktive. Komiteen har i sin 
periode jobbet godt sammen mot felles mål, og med vekt på å møte de utfordringer de enkelte 
øvelser står overfor, både hva angår toppidrett/bredde, arrangement/rekruttering og 
økonomi.  Vi ser ingen behov for vesentlige endringer i komiteens sammensetning. 

Som følge av dette fikk komiteen til oppgave å finne 3 nye medlemmer, hvorav en 
ungdomsrepresentant. I dette arbeidet har det vært lagt vekt på blant annet følgende: 
komiteen representerer 3 forskjellige skiøvelser med krav til representasjon. Utøvere er 
spredt rundt i landet i ulike skikretser og komiteen skal oppfylle kravene om lik 
representasjon av begge kjønn. I arbeidet fikk komiteen innspill på ungdomsrepresentant og 
ett komitemedlem med særlig kjennskap til Skicross. 
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INNSTILLING KOMBINERTKOMITEEN 

 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Paul Einar Borgen Akershus X  
Nestleder Roald Olsen Sør-Trøndelag X  
Medlem Inge Oftebro Akershus X  
Medlem Tina Wiklem Frøseth Sør-Trøndelag  x 
Medlem Linda Svendsrud Oppland  x 
Medlem > 25 år Gudmund Storlien Hedmark  x 

 

 
 
Valgkomiteen har bestått av:  

 
Ola Kokslien, Oppland 
Mette Sannes, Oslo 
Finn Arne Graabak, Sør-Trøndelag 
 
Ett fysisk møte er avholdt i forbindelse med World Cup i Oslo i februar. Ellers 3 telefonmøter 
+ en del kontakt pr. mail. Full enighet om innstillingen. 
 
 
Innkomne forslag fra kretser og klubber: 
 
Roald Olsen og Espen Rian foreslått av Sør-Trøndelag Skikrets Roar Nordsveen foreslått av 
Hedmark Skikrets 
 
 

Begrunnelse 

Valgkomiteen kombinert har vært spesielt opptatt av å sette sammen en komite som kan 
styrke marked- og informasjonssiden samt oppretthold trykket på rekrutteringsarbeidet. 
Marked- og informasjon er styrket både gjennom ansettelsen av ny sports- og markedssjef, 
samt at mener Tina Wiklem Frøseth vil være en god bidragsyter på dette området. 
Inge Oftebro har gjort en glimrende jobb med rekruttering. Nå foreslår vi å styrke dette 
arbeidet med å foreslå Linda Svendsrud som en ekstra bidragsyter mot jente kombinert. 
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INNSTILLING HOPPKOMITEEN 

 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Bente-Lill Romøren Akershus X  
Nestleder Arne Åbråten Oppland X  
Medlem Leif Lippestad Oslo  x 
Medlem Alf-Tore Haug Telemark og Vestfold  x 
Medlem Anette Sagen Nordland  x 
Medlem  > 25 år Anniken Mork Oslo  x 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

Kjetil Dyrendahl  Sør-Trøndelag Skikrets 
Ann Kristin Sætre    Oslo Skikrets 
Trond Jøran Pedersen Nordland Skikrets 
 

Valgkomiteen har hatt jevnlig kontakt pr mail og telefon. Det er avholdt et møte under WC 
Granåsen. Aktuelle kandidater er kontaktet og avklart om det har vært interesse for å gjøre en 
jobb for hoppnorge. Det har ikke vært noen store uenigheter om de endringer som er gjort i 
komiteen. 

Innkomne forslag til Hoppkomiteen 2016, begrunnelse 

 

 

Valgkomiteen har i utgangspunktet jobbet for å sette sammen en komité som representerer 
hoppnorge best mulig. Det er forsøkt tatt hensyn til geografi, kjønnsfordeling og personlige 
ressurser ut ifra de behov Skiforbundet hopp har i henhold til nasjonale og internasjonale 
utfordringer. 

Vi ønsket medlemmer av komiteen som klarer å gi administrasjonen best mulig 
arbeidsforhold til å jobbe både med topp og breddeidrett. At de sikrer jobbingen rundt team 
og rekruttering slik at de kan fortsette å levere hoppere til landslagene. Samt videreutvikle 
hopp sitt arbeidet ovenfor FIS og Skistyret. 

I utgangspunktet stilte alle tidligere komitemedlemmer seg villig til gjenvalg unntatt Silje 
Sprakhaug da hun nå var for gammel som ungdomsrepresentant. Etter hvert valgte også 
Oddny Estenstad å trekke seg fra gjenvalg. 

Navn Klubb foreslått av
Leif Lippestad Bækkelaget SK Oslo /Kollenhopp
Anette Sagen Helfjell UL Komiteen /Nordland
 Alf Tore Haug Skottfoss T&I Komiteen
Frode Aune Skatval IL Skatval IL
Ole Marius Ingvaldsen Steinkjer Skiklubb Steinkjer Skiklubb
Johan Martin Brandt Steinkjer Skiklubb Steinkjer Skiklubb
Anders Slettvoll Heming?? Bjørn Einar Romøren NSF/Oslo 
Svein Olav Brurud Akershus
Anniken Mork Ready Oslo 
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INNSTILLING LANGRENNSKOMITEEN 

 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Torbjørn Skogstad Troms x  
Nestleder Nils Kristian Nakstad Sør-Trøndelag x  
Medlem     
Medlem     
Medlem  > 25 år     

 

Fullstendig innstilling fra langrennskomiteen er ikke ferdig pr. 4. mai 2016.  
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INNSTILLING TELEMARK-KOMITEEN 

Verv Navn Klubb Gjenvalg Nyvalg 
Leder Birger Goberg Buskerud x  
Nestleder Per Olav Tangen Akershus x  
Medlem Ingrid Helde Kjølseth Møre og Romsdal  x 
Medlem Rolf Bryn Akershus  x 
Medlem  Arnstein Sunde Telemark og Vestfold  x 
Medlem  > 25 år Thea Smedheim Lunde Akershus  x 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

Morten V. Eriksen (leder) Oslo Skikrets 
Nils Magne Dahle  Møre og Romsdal Skikrets 
Tarjei Gjelstad  Vestfold/Telemark Skikrets 
 

Valgkomiteen har hatt jevnlig kontakt pr mail og telefon. Det er avholdt 3 møter under NC-
renn, samt 4 Skype/telefon-møter. Aktuelle kandidater er kontaktet og avklart nødvendig 
motivasjon og tilgjengelig tid for å gjøre en viktig jobb for telemarksporten i Norge. 

Det har ikke vært noen store uenigheter i valgkomiteen om de endringer som foreslås i TK.  

 

Innkomne forslag til Telemarkskomiteen 2016 

Navn    Klubb     foreslått av 
Rolf Gulbrand Bryn  Hagahogget Låmlag   Akershus Skikrets 
 

Begrunnelse 

Valgkomiteen har forsøkt å komme frem til en ny TK som bringer videre det arbeidet som har 
blitt gjort i inneværende periode, samtidig som vi har vektlagt en styrking av TK 
ressursmessig. 

Valgkomiteen har etter mye diskusjon og sonderinger funnet ut at vi ønsker å opprette en 
assosiert plass for randonne, utenfor TK. Bakgrunnen er primært at telemark har store 
utfordringer i perioden som kommer, og vil sårt trenge størst mulig ressurs-/arbeidskapasitet 
som jobber for telemark. Mer konkret går dette ut på at vår desidert største sponsoravtale går 
inn i sin siste sesong og sponsoratet har blitt kritisert i media i senere tid, og det vil være 
høyst usikkert om denne avtalen vil bli forlenget. I tillegg jobbes det med å etablere en ekstra 
WC-arrangør i Norge, for å styrke vår posisjon internasjonalt og sikre Rjukan som fortsatt 
WC-arrangør. Den assosierte plassen vil bli besatt at Martin Bartnes, som i en tidligere 
periode har vært TK-representant og som også har hatt en deltids-stilling for å utvikle 
randonee-sporten i Norge. Plassen har fullverdig møterett i alle TK-møter. Valgkomiteen vil 
redegjøre nærmere for dette i fagmøtet.  

 




