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inNLEDning

Sesongen 2020/2021 har vært preget av pandemien Covid-19. Skiforbundet og
Skistyret har gjennom hele pandemiåret fokusert på å holde mest mulig aktivitet 
i gang, innenfor etter hvert kjente regler om små kohortstørrelser, aktivitet med 
en meters avstand og med strenge smittevernregler. Det andre hovedfokuset
gjennom sesongen har vært kostnadskontroll og økonomisk styring.

Da landet stengte ned og Norges Skiforbund tapte store inntekter på grunn av
manglende arrangementsinntekter i mars 2020, så skistyret ingen annen mulighet
enn å innføre kraftige og svært inngripende tiltak. Usikkerheten var stor. Ved
oppsummering av koronaåret, kan en konstatere at videre solid drift av Norges
Skiforbund er sikret for kommende sesong. Det har i 2021 ikke vært nødvendig
med innstramminger i aktiviteten, eller videre vurdering av permitteringer i
forbundet. Dette til tross for at myndighetene satte en stopper for alle
internasjonale arrangementer i Norge også i 2021-sesongen, noe som påførte
Norges Skiforbund store økonomiske tap for andre år på rad.

De inngripende tiltakene våren 2020 var mest krevende for de nær 100 ansatte
som i perioden fra mars til august var permittert helt eller delvis fra sine stillinger
som følge av nedstengningen av Norge. Skistyret ønsker i denne sammenheng
spesielt å rette en takk til alle ansatte som siste periode har bidratt til å gjenoppta
og holde aktiviteten i gang, og gjenfinne motivasjon for å bidra til videre utvikling
av skisporten.

I det påfølgende kommenteres Skiforbundets arbeid i perioden nærmere.

4 NSF ÅRSBERETNING 2019/2020 
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STYRETS beretning 
sesongen 2020–2021

STYRETS ARBEID

Håndtering av koronapandemien og konsekvensene av denne har satt sitt preg på styrets arbeid
gjennom hele perioden. Det har vært avholdt ti ordinære styremøter og ti ekstraordinære møter
i perioden. På grunn av smittevernreglene har samtlige møter med ett unntak blitt avholdt
digitalt.

Overordnet fokus for styret har vært å finne best mulig løsninger for å holde aktiviteten i gang
under pandemien, innenfor de til enhver tid gjeldende regler og pålegg, være seg gjennom
Covid-19-forskriften eller øvrige anbefalinger gitt fra nasjonale, regionale og lokale
myndigheter.

Styrets risikoutvalg, som ved innledningen til pandemien ble gitt et utvidet mandat, har fortsatt
sitt arbeid og har også i denne perioden hatt en sentral rolle i oppfølgingen av de økonomiske
konsekvensene av pandemien. Risikoutvalget har avholdt 48 møter i perioden. Utvalget har
sammen med administrasjonen vært sentrale i å kunne tilrettelegge for et godt
beslutningsgrunnlag for styret.

UTØVER

BREDDEIDRETT
Det ble høsten 2020 opprettet en beredskapsgruppe for aktiviteten i breddeidretten, bestående
av medarbeidere fra skikretsene, grenene og fellesfunksjonene til Norges Skiforbund.
Beredskapsgruppen har hatt ukentlige møter, hvor blant annet helsemyndighetenes stadige
endringer i håndtering av pandemien gjennom justering av retningslinjer har vært gjenstand
for operasjonalisering. Beredskapsgruppen har også jobbet med tilpasninger av Skiforbundets
koronaveileder, og tilpasninger av denne for å opprettholde mest mulig aktivitet innenfor
rammene satt av helsemyndighetene.

Selv om smittevernreglene i perioder har medført 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 i perioden. For barn og unge har aktiviteten på klubbog
kretsnivå i det meste av landet blitt gjennomført gjennom hele sesongen. Imidlertid har det
vært til dels store begrensninger på gjennomføring av konkurranser enkelte steder, og i kretser
som for eksempel Oslo har det ikke vært tillatt å avholde renn i det hele tatt. På tross av
restriksjoner er det likevel gledelig at mange kretser og klubber melder om god deltagelse og
stor lokal aktivitet.

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.
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– 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.

TELENORKARUSELLEN
Telenor Karusellrennene skal 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 på ski. Gjennom 
utsendt arrangørmateriell foreligger det tips og idéer til gjennomføring av arrangementene 
tilpasset hver enkelt gren. Telenor Karusellen er synlig gjennom #telenorkarusellen hvor alle som 
deltar på et karusellrenn kan legge ut egne bilder ogv ideoer fra arrangementet i sosiale medier.
Telenorkarusellen ble i 2021 arrangert for 15. gang. Sesongen vi stod foran krevde tilpasninger ved
at all aktivitet ble gjennomført innenfor de gjeldende smittevernregler.

517 klubber meldte seg til å være arrangør av Telenor Karusellen. Til disse ble det sendt ut
deltagerpremier til nærmere 63.000 barn. Dette er en liten nedgang fra 542 arrangørklubber året

(Medlemstall pr 31.12.20 settes inn når tall fra NIF foreligger ca 1. juni)
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før, og må kunne sies å være et imponerende antall i et år med store aktivitetsrestriksjoner.
Klubbene mottar nyttig arrangørmateriell i tillegg til deltagerpremier til barna. Deltagerpremier
denne sesongen var drikkeflaske, buff og klistremerker.

DISTANSEKORT
Distansekort, Barnas Skimerke og klubb- og skolekonkurranser
De siste årene har i overkant av 5.500 barn brukt distansekort.no, og foreldre, lærere og trenere
har benyttet Barnas skimerker og pokaler som motivasjon for skiaktivitet. 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.

For sesongen 2020/2021 var det så mange som 6.285 barn som brukte distansekortet og det
ble registrert 488.787 km på ski. Dette er en dobling fra fjoråret som var veldig snøfattig og
koronasituasjonen hvor all aktivitet stoppet opp for en lengre periode fra 12. mars.

TOPPIDRETT
Toppidretten har i perioden hatt særskilte unntak fra smittevernreglene som har gjort at trening er
blitt gjennomført normalt. Med unntak av en periode i månedsskiftet mars-april har det også vært
mulig å arrangere nasjonale toppidrettskonkurranser for et begrenset antall utøvere. World Cup og
internasjonale mesterskap har i de fleste land gått som normalt, selv om norske myndigheter ikke
har tillatt gjennomføring i Norge.

Landslagsutøverne i alle Skiforbundets grener har resultatmessig levert en meget sterk sesong, 
med mange medaljer i verdensmesterskapene i skiflyging, alpint, nordisk og telemark. 
I World Cup har samtlige grener en lang rekke topplasseringer. Spesielt nevnes at våre utøvere 
i paradisiplinene alpint og langrenn har vunnet alle renn de har stilt opp i.

Det vises for øvrig til grenenes beretninger hvor det nærmere redegjøres for resultatene.

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 ca. 44,5 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 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.
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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 1526 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 %.  

Programsatstingsmidler og tilskuddssatser
Det er for 2020 ikke tildelt programsatstingsmidler, men NIF har i idrettspolitiske dokument 
av 2019 fremmet å øremerke 1,2 milliarder fordelt på seks år. Skiforbundet har sammen med 
skikretser gitt innspill til aktuelle kandidater som mottakere av disse midlene.

ANLEGGSUTVIKLING OG RÅDGIVNING 
SMÅ OG MELLOMSTORE ANLEGG

Ved siden av oppfølging av nasjonalanlegg og store anleggsprosjekter, er det et betydelig antall
små og mellomstore anlegg som får veiledning i utbyggingsarbeidet. Det var et merkbart økende
antall henvendelser om rådgiving gjennom høsten 2020. Det kan derfor tenkes at korona-
situasjonen har ført til mer aktivitet på anlegg-siden som følge av at befolkningen retter
mer fokus mot eget nærmiljø. Rådgivningen rettes hovedsakelig mot finansiering, løsninger for
snøproduksjon, prosess/prosjektstyring og utforming av anleggene. I en tid hvor alle mestrer
digitale møteformer har det vært letter å samle arbeidsgrupper og veilede flere prosjekter på en
hensiktmessig måte.

Som eksempel nevnes noen av prosjektene under. Samarbeidet med Sparebank 1 Nord Norge
kommer i tillegg. 
Skileikanlegg i Kirkenes 
Rulleskianlegg Vadsø
Rulleskianlegg Tana
Snøproduksjonsanlegg Nordreisa
Langrennsanlegg Kabelvåg
Alpinanlegg Bodø
Snøproduksjon Mo i Rana
Snøproduksjon Torsbustaden
Utvidelse alpintilbud Vassfjellet
Basisanlegg Langeland
Masterplan alpintilbud Jølster Skisenter
Masterplan langrennstilbud  Sogndal Skisenter

Rulleskianlegg Loddefjord 
Snøproduksjon Fløyen 
Langrenn/skileik Vinje 
Skileik/basisanlegg Hadeland
Rulleskianlegg Sogn/Gaustadjordet
Rulleskianlegg Vestmarksetra
Rekrutteringsanlegg hopp Hafslo
Basisanlegg Lillomarka
Snøproduskjon Voksenjordet-Røa
Basisanlegg Karidalen 
Snøproduksjon Hurdal Skisenter
Langrenn/basisanlegg Odalen
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Rådgiverkorps
For bistand i spørsmål knyttet til tekniske løsninger og utforming benyttes i noen grad et korps av 
fem anleggsrådgivere som Skiforbundet anbefaler. Dette er rådgivere innen skileik/basisanlegg, 
snøproduksjon og anleggsdesign. Hvor oppstartsmøte og kartlegging av arbeidet tilsier at denne 
type bistand er nødvendig, er dette steg 2 i rådgivingsarbeidet.

ANLEGGSUTVIKLING OG RÅDGIVNING I STØRRE PROSJEKTER

Trondheim
Granåsen fase 2 omfatter ombygging av storbakke og normalbakke, nytt tribuneanlegg, skibro,
skiskytterarena og skytehall. Kontraktsverdien er på 470 millioner kroner. Hoppbakkene skal 
være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering 
sommeren 2023.

Narvik
Det er i perioden ikke gjort noen vesentlige investeringer i Narvikfjellet, men selskapet har søkt
om 280 mnok i statlig støtte til investeringer. Anleggsarbeid knyttet til et ev. VM vil tidligst
igangsettes 2. halvår 2022, beroende på utfallet av tildeling av alpin-VM.

Plastdekke Holmenkollbakken
Norges Skiforbund arbeider for at Holmenkollen Nasjonalanlegg skal ferdigstilles som
helårsanlegg. Hittil har ikke prosjektet fått prioritet i kommunens budsjettbehandling, og det
fryktes at økonomisk belastning for kommunen grunnet Covid-19 vil utsette en prioritering
ytterligere. Plastdekke i Holmenkollbakken kvalifiserer til nasjonalanleggsmidler med inntil 50 %
av prosjektets totalkostnad. Restsum vil bestå av midler skaffet til veie gjennom idretten og
momsrefusjon. Hoppsporten ved Kollenhopp og Skiforbundet har med bakgrunn i dialog med 
ordfører og byrådsleder for idrett, kultur og frivillighet innledet arbeid med å skaffe til veie 
restsum. I forprosjekt er tiltaket kostnadsberegnet til 29,7 mnok.

Illustrasjonsfoto nye Granåsen.
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Arrangements- og aktivitetshus Hafjell Nasjonalanlegg
I forbindelse med Para-VM Vinter er det arbeidet med etablering av arrangements- og
aktivitetshus i Hafjell Nasjonalanlegg. Dette vil inneholde paraspesifikke funksjoner som
proteseverksted, behandlingsrom, samt være godt arenabygg med romslig lager. Huset
er kostnadsberegnet til 23,7 mnok og vil finansieres gjennom lokalt spleiselag av offentlige og
idrettslige bidragsytere og nasjonalanleggsmidler. Byggestart er april 2021 og med ferdigstillelse
desember 2021.

Air Bag AS
NSF Freeski og Brettforbundet (BF) har etablert selskapet Air Bag AS for å håndtere innkjøp og
drift av et Airbag hoppanlegg som inkluderer landingsbag, tilløp og hopp. Hoppanlegget skal
plasseres i Marikollen Skisenter og driftes i henhold til egen bruker- og driftsavtale med Rælingen
Skiklubb. Anlegget skal primært sikre NSF Freeskis og Brettforbundets landslagsutøveres mulighet 
til sportslige utvikling, slik at dette skjer på de samme premissene som for deres utenlandske
konkurrenter. Videre skal anlegget bidra til rekruttering av utøvere samt være en arena for bruk
(leie) av andre toppidrettsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Rulleskianlegg
Status per 01.10.20 er 99 rulleskianlegg i Norge. Fem nye anlegg ble åpnet i 2020, og det
planlegges jevnlig nye prosjekter. Blant annet ble det for Bergen i 2020 besluttet å etablere
rulleskianlegg på Stend, og med det vil Bergensregionen få sitt første rulleskianlegg. De aller
fleste langrennprosjekter inneholder både planer for rulleski og snøproduksjon. Med dette sikres
forutsigbar helårsdrift i både eksisterende og nye anlegg. Rulleskianlegg som er åpnet i 2020 er
Fredrikstad, Rauland, Tverlandet, Bodø og Granåsen del 2.
Fredrikstad Skiarena i Brønnerødskogen på Veum rett utenfor sentrum er et nytt helårsanlegg for
skiaktiviter og markaport. Ski-idretten og ski- og snøaktiviteter har hatt vanskelige forhold i
mange år i Østfold, spesielt siste 20 år. Klubben har derfor laget et anlegg som kan produsere snø
både til løyper og til et skileikområde.

Mo i Rana
Utbygging av hoppanlegg med K10, K20, K 40 K 74 og K105 (ombygging) er pågående.
Alle bakker vil etableres med plastdekke og porselensspor. Prosjektet er kostnadsberegnet til 
50,5 mnok. Rana Kommune, Nordland Fylkeskommune og lokale banker har bidratt til 
nødvendig finansiering utover spillemidler.

Fredrikstad Skiarena ble åpnet høsten 2020.
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Parallelt arbeides det med etablering av hopplinje ved Polarsirkelen VGS, og samlet vil dette gi
regionen et solid utgangspunkt for å rekruttere og utvikle fremtidige hoppere.

Arktisk Arena
Planer for Arktisk Arena ved Storelva Skistadion representerer en helhetlig utbygging for langrenn
og hopp på internasjonalt nivå, inkludert bakkestørrelsene K90 og K120. Dette vil være det første
anlegg på WC for nordiske disipliner i Nord Norge. Som for Granåsen vil utforming ivareta
hverdagsidretten, og på egnet måte komplementere allerede eksisterende skianlegg for disse
disiplinene i byen/regionen.

Bergen – Fløyen/Stend
1-2-3 Ski i Bergen er etablert som ett prosjekt med mål om å fornye og forbedre anleggsstandarden
for skiidretten i Bergen. De aktuelle klubbene med skiaktivitet, Ski- og skiskytterkrets og forbund
har gått sammen om en omforent anleggsplan bestående av fem delprosjekter fordelt i Bergens-
regionen.

Basisanlegg – prosjekt med Sparebanken 1 Nord Norge
SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) og Norges Skiforbund ønsker gjennom Samfunnsløftet å bidra
til møteplasser, aktivitet og flere, gode, glade skiløpere i Nord Norge. SNN utlyste 10 mnok til
etablering av ti skileik og basisanlegg. SNN og Skiforbund mottok 40 søknader og foretok jevn 
fordeling mellom de tre nordlige skikretsene. Skiforbunds hovedbidrag i prosjektet er rådgiving 
innen utforming og formelle prosesser for realisering. Veiledningsmøter og befaring med 
påfølgende skisser og rapport er gjennomført hos utvalgte prosjekter:

Ettersom responsen på utlysningen var svært god, og evaluering av arbeidet viser at
samarbeidsmodellen har fungert godt, ønsker SNN for 2021 å gjennomføre ny utlysningsrunde
høsten 2021. Med midler fra Sparebanken som egenkapital kan prosjektene søke om tilsvarende
støtte gjennom spillemiddelordningen, og med det utløse investering på opp mot 40 mnok til
rekrutteringsanlegg i Nord Norge.

Snow for the Future
Snow for the Future – Fase 2 har pågått i 1,5 år, og har levert omfattende arbeid innenfor
snøproduksjonsteknologi, planlegging av snøproduksjon (simuleringsmodell) og etablert
snøkompetanse.no. Sistnevnte er en digital plattform som samler teori og litteratur om
energieffektiv snøproduksjon, preparering, behandling og lagring av snø. Den er det første
oppslagsverket i sitt slag og foreligger på norsk og engelsk. Hensikten med to-språklig side er
kompetansesirkulasjon utover norske anlegg. Nettstedet har fått stor anerkjennelse fra FIS og IOC,
og vil inngå som tiltak i disse organisasjoners bærekraftarbeid.

Ski- og skiskytterforbundet arbeider med løsning for varig drift av snøkompetanse.no. 
For forbundene er dette nå mottaket som svarer ut de fleste henvendelser som gjelder 
snøproduksjon, og er allerede en nyttig resurs for små og mellomstore anlegg.

Vedr. forskningsresultater er det spesifikt snøproduksjon ved hjelp av varmegjenvinning som
viser lovende resultater, og som på aktuelle lokasjoner kan utvide sesongen med 40 dager ved
hjelp av svært miljøvennlig teknologi.

 

Ankenes 
Mosjøen
Kabelvåg
Tverlandet
Senja

Tromsø
Bardufoss
Hammerfest
Alta
Berlevåg
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ARRANGEMENT

INNLEDNING
Både klubbarrangement, kretsarrangement, regionale- og nasjonale cuper, og internasjonale
skirenn har alle vært sterkt påvirket av pandemien denne sesongen. Det har vært nasjonale
retningslinjer gjennom Covid-19-forskriften, samt lokale smittevernregler som har vært førende
for muligheten for å gjennomføre skirenn denne vinteren. Enkelte steder i landet, som i Nord-
Norge, har mye aktivitet kunnet gjennomføres. I Oslo-regionen derimot har lokale smittevern-
regler forhindret alle skirenn denne sesongen. Nasjonale arrangement for profesjonelle topp-
idrettsutøvere var unntatt fra Covid-19-forskriften, og kunne dermed gjennomføres. For våre
internasjonale skiarrangement ble det derimot ikke gitt unntak fra forskriften, noe som resulterte
i at alle internasjonale renn denne sesongen ble avlyst.

ARRANGEMENT I KLUBB OG KRETS
Gjennom sesongen var antall gjennomførte terminfestede renn 439 og antall avlysninger 678. Det
er en stor nedgang i antall gjennomførte terminfestede renn grunnet pandemien fra 854 sesongen
før. Totalt er det registrert 134.728 påmeldinger i SportsAdmin i 2019/2020 og 84.448 i 2020/2021.

ARRANGEMENT FOR TOPPIDRETTEN
Det ble fra tidlig høst 2020 jobbet aktivt i samråd med Skiforbundets arrangører og
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med å utarbeide Covid-19-smittevernprotokoller for
gjennomføring av arrangement i Norge. Dessverre endte sesongen, selv med de mest restriktive
protokollene i Europa, med at Skiforbundet ikke fikk nødvendig klarsignal fra regjeringen for
gjennomføring av internasjonale skirenn. Dette også til tross for at FIS gjennomførte i overkant av
100.000 Covid-19-tester, med kun 105 positive tilfeller, noe som tydet på gode smittevern-
protokoller fra FIS og for alle land. Det er ekstremt viktig at Norge som arrangør av internasjonale 
arrangement kommer i gang igjen neste sesong, for å sikre fremtidig stabil kalender og gjennom 
dette inntekter som kan omdisponeres til barn- og breddearbeid.

I tett og godt samarbeid med NRK ble det gjort nasjonale tilpasninger, og den planlagte World
Cup nordisk-helgen på Lillehammer i desember ble erstattet med en helg med TV-sendte Norges 
Cup arrangement for de nordiske grenene. Det ble også tilrettelagt for at Norges-cup i langrenn 
ble direktesendt.

Tabell: antall gjennomførte arrangement i sesongene 2019/2020 og 2020/2021. 
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TV-sendte skiarrangement 2020/2021
Gjennom detaljerte smittevernprotokoller og tilpasninger for deltakerantall, ble det frem
til midten av mars 2021 gjennomført en rekke nasjonale arrangement i alle grener. I mars
oppstod en trede smittebølge av pandemien, og resterende del av sesongen ble avlyst eller utsatt
også for de nasjonale arrangementene. Følgende arrangement ble gjennomført i sesongen
2020/2021 med nasjonal TV-overføring på NRK:

– Nasjonalt åpningsrenn Langrenn Beitostølen
– NM Kombinert Beitostølen
– NM Langrenn del 1 Trondheim
– NM Hopp Trondheim
– Norges Cup Nordisk Lillehammer
– Norges Cup Langrenn Lygna

Lillehammer 2021, VM i snøsport for parautøvere 2020/2021
Para VM skulle etter planen vært gjennomført i februar 2021, men 24. november 2020 ble
arrangementet besluttet utsatt til januar 2022. Årsaken til utsettelsen var usikkerheten og
utfordringene knyttet til koronapandemien. Beslutningen ble fattet i samråd med Den
internasjonale paralympiske komiteen (IPC), Norges Idrettsforbund, Skiskytterforbundet og
Brettforbundet.

Skipresident Erik Røste uttalte følgende i pressemeldingen hvor utsettelsen ble offentliggjort:
«Vi vet hvor mye arrangementet betyr for mange og forstår godt skuffelsen over å måtte 
vente et helt år, men mesterskapets omfang, varighet og kompleksitet lar seg ikke forene med 
smittesituasjonen nasjonalt og internasjonalt. Risikoen for smittespredning hos frivillige,
utøvere og i lokalsamfunnet gjør det ikke forsvarlig å gjennomføre som planlagt.»

Å flytte et stort, internasjonalt mesterskap er en krevende øvelse, og det ble jobbet iherdig for å
muliggjøre utsettelsen. Kulturdepartementet dekket merkostnadene og Stiftelsen VI videreførte
samarbeidet.

Det har vært et mål å sertifisere Para VM under Miljøfyrtårn-ordningen Grønt Arrangement.
Sertifiseringen ble tildelt 14. april 2020. Para VM er nå det største idrettsarrangementet målt 
i antall deltakere og omfang som oppnår en slik sertifisering. Innenfor bransjekriteriet Grønt 
arrangement forplikter Norges Skiforbund og de lokale arrangørselskapene Lillehammer 
Olympiapark AS og Hafjell-Kvitfjell Alpin AS seg til å etterleve kriterier innen områdene 
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.
 

NORGESMESTERSKAP
Det ble i sesongen gjennomført følgende Norgesmesterskap med forskjellige former for 
Covid-19-tilpasninger: 
Alpint:  NM og NM jr Oppdal. 
Freeski:  NM og NM jr i Big Air og Slopestyle Trysil. 
Hopp:  NM normalbakke, lag og lag mix Oslo, NM stor bakke Lillehammer, 
 NM stor bakke Trondheim, NM jr normalbakke Sirdal, NM jr normalbakke og 

laghopp Voss, NM jr liten bakke kvinner Vikersund. 
Kombinert:  NM Beitostølen og NM jr Lillehammer. 
Langrenn:  NM del 1 Trondheim. 

Flere av arrangementene ble både utsatt og flyttet, og de fleste arrangementene har måtte begrense 
antall deltagere på arrangement etter krav fra lokale og/eller nasjonale helsemyndigheter. Ingen av 
arrangementene kunne gjennomføres med publikum til stedet, men det har samlet sett vært levert 
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gode, sportslige arrangementer etter iherdig innsats fra de ulike lokale arrangørene i krevende 
tider.

Disse norgesmesterskapene måtte dessverre avlyse som følge av strenge lokale og/eller nasjonale 
smittevernregler:
– NM del 2 i langrenn og kombinert. 
– NM i Fjelltelemark
– NM i Individuell Randonee
– NM jr langrenn
– HL i alle grener

ARRANGEMENTSØKONOMI
Avlysning av alle internasjonale arrangement i Norge har medført betydelig konsekvenser for
Skiforbundet økonomisk. Bortfall av TV- og markedsinntekter blir ikke kompensert av
regjeringens forskjellige tiltakspakker. Det ble gjennom hele sesongen jobbet for å unngå høyere
kostnadspådrag enn nødvendig, grunnet usikkerheten rundt gjennomføringen. Dette har bidratt
vesentlig til å holde kostnadene under kontroll, men på tross av dette ble det økonomiske tapet på
arrangement i 2020/2021 sesongen vesentlig.

ARBEIDET MED SMITTEVERNPROTOKOLLER
Det ble høsten 2020 tidlig klart at dersom man skulle ha noen mulighet til å gjennomføre
arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom sesongen måtte det utarbeides gode
smittevern protokoller. 

For gjennomføringen av nasjonale arrangement ville det være vesentlig med protokoller
tilknyttet planleggingen og gjennomføring av skirennene. For de internasjonale arrangementene
også måtte legges til grunn et omfattende Covid-19-testsystem i protokollene. Skiforbundet 
satte derfor høsten 2020 ned to Covid-19-protokollgrupper for nasjonale og internasjonale 
arrangement. Disse gruppene utarbeidet maler for alle arrangører og holdt i den daglige kontakten 
med lokale smittevernmyndigheter. Arbeidet var tidkrevende og utfordrende da regler og 
forskrifter ble endret ofte.

KONSEKVENSER AV SMITTEVERNREGLER
I praksis medførte Covid-19-protokollene regler og bestemmelser for alle arrangører på mange
vesentlig områder. Deltakerbegrensning, inndeling i kohorter, oppdeling av arrangement over
flere dager og lengere tidsintervall, bruk av munnbind osv. ble gjennom sesongen kjente deler
av det å gjennomføre nasjonale arrangement på alle nivåer. Videre medførte gjennomføringen
et utstrakt samarbeid med lokale helsemyndigheter rundt praktisk gjennomføring og endelig
godkjenning av arrangementene. Alle arrangører tok disse utfordringene med stor seriøsitet og
det var imponerende å se hvordan store og mindre arrangører på kort tid greide å tilpasse seg
en ny og streng hverdag og gjennomføre arrangement med vesentlige Covid-19-tilpasninger.
I praksis medførte gjennomføringen også nye funksjonsområder for alle arrangører med
smittevernansvarlige og smittevernvakter, ekstra funksjoner på vask og renhold og omfattende
kontroll og sikring av akkrediteringer osv.
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Omtalemengde grener.

UTDANNING OG KOMPETANSE

Smittevernreglene har gitt store begrensninger i gjennomføring av kurs med fysisk frammøte i
hele perioden. Imidlertid har ikke dette på noen måte stoppet utdanningsvirksomheten, tvert i
mot er det gjennomført en lang rekke digitale kurs, seminarer og webinarer. Både grenene i
Skiforbundet og mange skikretser har tilrettelagt for webinarer og digitale kurs under
pandemien. På denne måten har vi nådd ut til klubber og medlemmer med informasjon og
kompetanse på en annen måte enn tidligere. 

Det har vært gjennomført både webinarer, digitale samlinger for trenere, foreldrekurs og 
klubbkvelder gjennom pandemiåret. Langrenn har eksempelvis gjennomført 38 webinarer 
siden lock-down i mars 2020, gjennom høsten annenhver onsdag. Temaene for webinarene har 
vært «hvordan gjennomføre koronavennlige treninger» utvikling av trenerkompetanse, digitalt 
løypekjørerseminar i samråd med anleggsavdelingen, og seminarer hvor både ledere, trenere og 
utøver har kunnet utveksle ideer og erfaringer. Hopp har som eksempel gjennomført foreldrekurs 
på seks samlinger sommeren 2020, og også gjennomført klubbkvelder digital hvor hoppklubber 
har fått inspirasjon fra landslagstrenere og Kollenhopp. Fokus fra hopp sin side har vært å 
tilrettelegge for dialog om rekruttering til hoppsporten gjennom disse webinarene. Grenenes 
utdannings- og kompetansetiltak er i det nærmere beskrevet i grenrapportene.
I kalenderåret 2020 har forbundet 25.662 godkjente deltagertimer i NIFs kursdatabase. Dette er
en betydelig nedgang fra 2019, noe som antas å ha naturlige årsaker knyttet til nedstengningen
av samfunnet deler av året.

KOMMUNIKASJON

Covid-19-pandemien påvirket det aller meste av kommunikasjonsarbeidet det siste året. Først
og fremst ved at mye av aktiviteten mot media og andre målgrupper ble gjennomført på digitale
plattformer. Skiforbundet startet tidlig med digitale mediemøter og under VM i Oberstdorf ble
det brukt store ressurser på dette. Dette var profesjonelle produksjoner som ble formidlet direkte
hos alle de store mediehusene i Norge, både på nett og lineær-TV. Den store interessen viser
med all tydelighet at norsk skisport beholder en unik posisjon som et populært og relevant
objekt hos sportsinteresserte nordmenn.
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Det positive med digitale treffpunkt er at det sist sesong ble arrangert flere mediemøter enn noen
gang i Skiforbundet. Disse har ikke noen kostnad for mediehusene og er tidsbesparende.

I mars 2020 ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for håndteringen av utfordringene
knyttet til korona. Høsten 2020 ble det i tillegg utarbeidet egne kommunikasjonsplaner med fokus
på Skiforbundets arrangement i Norge. Disse fokuserte på praktisk gjennomføring i ulike
kommuner og omhandlet blant annet også veiledning og planer for krisehåndtering ved mulige
smitteutbrudd. Digitale klubbmøter med Skiforbundets ledelse, nyhetsbrev til medlemmene 
og oppdatert korona-veileder på nettsidene med lenker til våre SoMe-kanaler har vært viktige 
informasjonskanaler.

Det er et kontinuerlig behov i Skiforbundet for budskapformidling i saker som kan få eller får
offentlig oppmerksomhet. Utover håndteringen av smittevern og korona, var sist sesong
dessverre preget av mange alvorlige skader hos utøvere i flere grener. Hendelsene viser med all
tydelighet hvor viktig det er med konkrete beredskaps- og medieplaner for å håndtere det som
har skjedd på best mulig måte for alle involverte.

Det har dette året vært et økt fokus på kommunikasjonen knyttet til arbeidet med utvikling og
ferdigstillelse av anlegg over hele landet, både gjennom lokale medieoppslag og prosjekter.
Anleggsutvikling er noe av det viktigste for Norges Skiforbund. Det ble laget en
kommunikasjonsplan for lanseringen av websiden snokompetanse.no. Breddeaktiviteter
synliggjøres så ofte som mulig, også i Covid-19-sesongen hvor det var mer krevende enn noen
gang med slike aktiviteter.

Statistikken over medieoppslag viser at fokuset på organisasjonen er betydelig, ikke bare når det
gjelder sport, men også skipolitiske og markedsmessige forhold. 
 

Norges Skiforbund tok i bruk nyhetsbrev mot spesielt klubber sist sesong. 
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MERKEVARE OG EKSPONERING
Medieinteressen for Skiforbundets grener og utøvere holder seg stabilt, men som tidligere er det
store forskjeller når det gjelder eksponering og interesse. Langrenn har en unik posisjon og ikke
noe tyder på at den er endret det siste året, selv om Norges sterke sportslige resultater debatteres.
Redaksjonene melder tilbake om svært høye klikktall for langrennsaker på nett og NRKs oversikt
viser at langrenn flere ganger har opplevd over 80 % markedsandel.

De andre grenene har høye markedsandeler når sendingene er en del av NRKs sportslørdag eller
sportssøndag. Når våre idretter sendes isolert på andre kanaler, blir seertallene noe lavere, men
TV 2 har brukt store ressurser i sine sendinger for å formidle konkurranser på best mulig måte.
Interessen for hopp, alpint og kombinert holder seg godt, mens freeski først og fremst har sine
faste kjernegrupper med interesserte.

Para-landslagene har fått gjennomført mange færre konkurranser enn tidligere grunnet
pandemine. Det har likevel lykkes å få bra nyhetsdekning når det har vært konkurranser, samt
andre pro-aktive oppslag. Stadig flere para-utøvere blir profilert i media og det er en positiv
utvikling før VM på hjemmebane i 2022.
 
I 2020/2021 var det cirka 6 millioner sidevisninger på Skiforbundets hjemmeside. Antall unike 
sidevisninger var på cirka 4,5 millioner. Det er klart høyest treff på skiforbundet.no i perioden 
1. januar til 1. april. De siste årene har det blitt innført nye rutiner på innholdssamarbeid med
kretssider. Arrangementssidene på Skiforbundet.no er meget godt besøkt om vinteren. Et
eksempel er NM-sidene for langrenn i januar 2021 med 50 000 sidehenvisninger, hvorav 30 000
unike.

Fluor-saken er et eksempel på en informasjonsside som ble etablert siste året for å gi best mulig
informasjon om både det kommende fluorforbudet og mulige konsekvenser av dette for
organisasjonen.

70 prosent av alle som så på TV under VM i Oberstdorf, så på VM-sendingene i gjennomsnitt. TV-tallene for 
nordiske grener har vært stabile siste kalenderår. Kilde: Insta TVOV
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OMDØMME
Målinger foretatt av Sponsor Insight og PR-barometeret Aalund (undersøkelse med norske
journalister) viser at omdømmet til Skiforbundet er i jevn, positiv utvikling etter dopingsakene
i 2016. Sammen med fotball er Skiforbundet mest omtalt av alle i norsk idrett. Negative
medieoppslag som utfordrer organisasjonens omdømme er også med i vurderingen.

Målinger viser også at flere av utøverne fra Skiforbundets landslag har en sterk posisjon her i
landet. Utøvere fra spesielt langrenn, hopp og alpint kommer høyt på lista over Norges mest
populære.

Idrettsinteressen i befolkningen. Kilde: Sponsor Insight.

Omdømmet til Norges Skiforbund har holdt seg stabilt sist sesong, og har forbedret seg endel fra 2017 og ut 2020.

PR BAROMETER ®
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SOSIALE MEDIER
Totalt når Skiforbundet nå over en halv million følgere via sosiale medier, fordelt på våre
forskjellige kontoer. Samlet sett har vi cirka 100 offisielle kontoer inkludert krets. 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. Norges Skiforbund 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 så langt en vellykket modell.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Aktivitetsregnskapet for Norges Skiforbund viser et overskudd på 5,8 millioner kroner i 2020, med
en tilsvarende positiv endring i egenkapitalen.

Avlyste verdenscuprenn som et resultat av korona-pandemi og værforhold førte til inntektstap for
Skiforbundet. Skistyret besluttet våren 2020 å styre mot et nullresultat for året på grunn 
av fremtidig usikkerhet relatert til pandemien. Det måtte derfor gjennomføres betydelige 
kostnadsjusteringer i driften. Totalt ble kostnadene redusert med 70 millioner kroner i 2020 
sammenlignet med budsjett for 2021. Totalt falt inntektene med kr 47,8 millioner kroner fra 
2019. Overskuddet på 5,8 millioner kroner fremkom blant annet gjennom nye inntekter som 
følge av inngåelse av nye TV avtaler, men også enkelte andre justeringer som en liten økning i 
momskompensasjon, og ytterligere kostnadsreduserende tiltak høsten 2020. Egenkapitalen ved 
årsavslutning 31.12.20 er på 67,1 millioner kroner, mens den frie egenkapital er 62,5 millioner 
kroner.

Fellesfunksjonene har ett underskudd på 14,1 millioner kroner, mens grenene har et samlet
overskudd på 19,9 millioner kroner. Underskuddet i fellesfunksjonene dreier seg om tap av
inntekt knyttet til avlyste arrangementer. Samtlige grener leverer overskudd i tråd med revidert
budsjett og skistyrevedtak etter Covid-19, som i sin helhet blir tillagt grenenes egenkapital eller 
har gått til å betale tilbake tidligere overforbruk.

Offentlige midler
Skiforbundet mottok i 2020 30,9 millioner i offentlige tilskudd, mot 35,9 millioner i 2019. En
betydelig del av nedgangen skyldes endring i utbetalingen av Utstyrsmidler, NIF betaler direkte til
klubb og krets fra 2020. I tillegg er det en økning i tilskudd til Para-idretten. 

Arrangement
Inntektene fra TV- og markedsavtaler knyttet til arrangement i regi av Skiforbundet var
62,5 millioner kroner i 2020. Kostnadene, som består av tilskudd til arrangørene, direkte
gjennomføringskostnader og drift av arrangementsavdelingen, var 62,3 millioner kroner.
Reduserte inntekter og nedgang i resultat skyldes hovedsakelig avlysning av renn. Skiforbundet
har fornyet rettighetsavtalene med Infront Sports & Media og NRK i 2020. Dette gir et forutsigbart
og relativt stabilt inntektsbilde frem til sesongen 2025/2026. 

Aktivitetsbaserte inntekter
Skiforbundets aktivitetsbaserte inntekter skriver seg til inntekter fra skilisensen. Inntektene fra
skilisensen er redusert med 1,4 millioner i 2020 mot 2019. Tapet er i all hovedsak tilknyttet lisens
fra avlyste turrenn, dette til tross for mottatt kompensasjon på 2 millioner fra krisepakke.
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INTERNASJONALT ARBEID

FIS-kongressen som skulle ha vært gjennomført i mai 2020, ble grunnet pandemien utsatt til
våren 2021. FIS council vedtok tidlig i april 2021 at den utsatte kongressen må gjennomføres
digitalt, da det ikke vil være forsvarlig å samle store mengder mennesker fra mange nasjoner til
felles møter. Komite- og utvalgsmøter i FIS vil også gjennomføres som digitale møter.

I tilknytning til høstmøtene i FIS, ble det avholdt FIS councilmøte, hvor tildeling av VM for 2025
ble besluttet. Endelig ble det Trondheim sin tur til å bli utpekt som VM-arrangør for nordiske
grener i 2025. Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag Skikrets og Trondheim kommune har sammen
dannet VM-selskapet Ski-VM Trondheim 2025 AS, med eierandeler på henholdsvis 60%, 30% og
10%. Det ble i januar 2021 utpekt et styre til VM-selskapet, med Bård Benum som styrets leder.

Som følge av restriksjonene fra den norske regjeringen knyttet til innreise og grensekontroll
under pandemien, ble det i sesongen 20220/2021 ikke gjennomført et eneste internasjonalt
arrangement i Norge. Det har vært tett dialog med både administrativt og politisk nivå i FIS
knyttet til denne situasjonen gjennom sesongen. FIS har utvist stor fleksibilitet og forståelse
for situasjonen Skiforbundet kom i som følge av sene tilbakemeldinger fra helsemyndigheter
og regjeringen, og ved flere anledninger fikk vi utsatt våre frister for endelige avklaringer av
arrangementene. Da det endelig ble avklart at vi ikke fikk gjennomført noen arrangementer i
Norge, greide FIS å finne erstatninger for de fleste renn, med unntak av hopp for kvinner og Raw
Air-turneringen både for kvinnene og herrene.

Skistyret besluttet i samråd med Narvik Kommune og Narvikfjellet Allmenn (anleggseier av
Narvikfjellet), å søke om VM i alpint til Narvik i 2027. Offisiell søknad ble sendt til FIS 1. mai.

Norges Skiforbund ved president og generalsekretær deltar i en nordisk samarbeidsgruppe med
Skiforbundene fra Sverige, Finland, Island, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Som
forberedelse til den utsatte FIS-kongressen 2021 har det vært gjennomført to digitale møter i
samarbeidsgruppen.
Spesielt gledelig denne sesongen har vært to internasjonalt historiske hendelser:
1. Verdens første kombinertkonkurranse for kvinner ble holdt under VM i Oberstdorf
2. De kvinnelige hopperne fikk delta i stor bakke under VM i Oberstdorf

Begge de historiske begivenhetene er muliggjort med betydelig påvirkning og bidrag fra Norges
Skiforbund, gjennom forslag og internasjonalt arbeid. Ekstra gledelig var det derfor at det var
norske vinnere i begge konkurranser, sågar norsk trippel i kombinert.

Gjennom sesongen er det tydeliggjort at arbeidet for like muligheter for kvinner og menn i alle
våre grener fremdeles er et arbeid det må øves påtrykk for. Norges Skiforbund leverte til FIS sitt
kalendermøte i hopp våren 2021 forslag om at kvinnene fra sesongen 2021/2022 også skal få
hoppe skiflygning. Dette forslaget ble også fremmet året før. Videre ble det fremmet et forslag
til kalenderkomiteen til hopp om at ved tildeling av hopprenn for menn, bør det også følge med
en forpliktelse om å arrangere hopprenn for kvinner. Dette for å sikre en bedre terminliste for
kvinnene, en terminliste som igjen vil bidra til å bygge hopp-produktet. På kalendermøtet i hopp
våren 2021 ble dette forslaget støttet gjennom et meget godt forslag til terminliste for
hoppkvinnene kommende sesong.
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SAMHANDLING OG ORGANISASJON

Pandemien har på de fleste områder lagt begrensninger for aktiviteten i forbundet, både for
topp- og breddeaktiviteten. Men når det gjelder samhandlingen på tvers i organisasjonen har
pandemien medført at det er foretatt et kvantesprang det siste året. Høstmøtene 2020 ble
gjennomført digitalt, både kretsledermøtet og fagmøtene i grenene. Det har gjennom sesongen
vært gjennomført en rekke innspills- og dialogmøter på tvers i organisasjonen. Spesielt har
grenenes mulighet til digital kontakt med sine grenkomiteledere i alle skikretsene vært benyttet
for å diskutere problemstillinger for hvordan aktiviteten best kan gjennomføres med nasjonale
og lokale smittevernregler som grunnlag. Det har også vært gjennomført jevnlige møter med alle
skikretsenes ledere etter hvert styremøte, hvor alle skistyrets beslutninger er redegjort for.

Det har i hele perioden vært gjennomført digitale fellesmøter for alle ansatte i organisasjonen.
Dette har vært veldig vellykket, og noe vi kommer til å fortsette med i forlengelsen av
pandemien. Norges Skiforbund har gjennom hele perioden deltatt i beredskapsarbeidet på tvers i
hele norsk idrett, gjennom at generalsekretæren har deltatt i NIF sin beredskapsgruppe.
Beredskapsgruppen har hatt møte tre dager i uken gjennom hele høsten 2020 og våren 2021.
Hovedelementer i beredskapsarbeidet har vært arbeid med myndighetskontakt, gjenåpning av
idretten, koronatilpasninger av arrangementer, karantenebestemmelser og innhold samt
virkeområde for regjeringens tiltaksordninger.

Alle ansatte i Norges Skiforbund som har hatt sitt kontorsted i forbundets hovedkontor på
Ullevål Stadion, har det siste året mer eller mindre jobbet fra hjemmekontor grunnet lokale
restriksjoner i Oslo. I perioden da kontoret delvis kunne være åpent, fra august til oktober 2020,
ble det innført smittevernregler for kontoret, inkludert retningslinjer om bruk av møterom og
eksternt besøk. I en medarbeiderundersøkelse gjennomført i mars 2021 er alle ansatte spurt om
hvordan de har opplevd smittevernet under pandemien, og hvorvidt man har tilstrekkelig med
hjelpemidler for å jobbe effektivt fra hjemmekontor. 80 % av de ansatte opplever å ha
nødvendige hjelpemidler, og at det er nødvendig arbeidsro får å jobbe effektivt fra
hjemmekontor.

Nytt Arbeidsmiljøutvalg og verneombud ble valgt sommeren 2020. Utvalget har i perioden hatt
fokus på de ansattes hverdag og jobbsituasjon under koronapandemien, samt gjennomføring av
medarbeiderundersøkelsen.

Mari Leinan Lund, 
Gyda Westvold Hansen, 
Marte Leinan Lund
Foto: NTB
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Arbeidet med gjennomføring av medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Norges Skiforbund
ble igangsatt av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) høsten 2020. AMU mottok tilbud fra flere
leverandører av arbeidsmiljøkartlegging og valgte å samarbeide med Avonova og deres MTM
Arbeidsmiljøkartlegging. Undersøkelsen ble gjennomført og avsluttet i midten av mars 2021.

ORGANISERING AV MEDISINSK APPARAT
Det medisinske apparatet har hatt en spesielt viktig 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.

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
I et svært utfordrende år for dopingtesting 
endte Antidoping Norge opp med 2.172 
dopingprøver i 2020. Toppidretten ble testet 
mest. Korona-pandemien påvirket alle, og 
dopingkontrollvirksomheten vår er ingen 
unntak. Antidoping Norge måtte tenke nytt 
for å kunne fortsette å teste og overholde 
smittevernreglene og en del av løsningen 
ble to bobiler som ble gjort om til en mobil 
dopingkontrollstasjon.

Fra 1. oktober 2020 ble langt flere norske 
utøvere inkludert i Antidoping Norges 
definisjon av toppidrettsutøverlisten, som 
betyr at flere utøvere vil få et strengere krav 
til å søke om medisinsk fritak på forhånd 
om man har behov for legemidler med 
virkestoffer som står på dopinglisten. Nye 
toppidrettsutøver definisjoner under Ski er deltagere i NM senior og eliteklassen i «Visma Ski 
Classics».

WADA har fra 1/1 2021 ny versjon av sitt overordnede regelverk - WADA Code - og bestemmelser 
knyttet til sine Standarder og Dopinglisten.  Både Internasjonale særforbund som FIS og nasjonalt 
idrettsforbund har gjennomført tilsvarende endringer i sine lover og vedtekter. Antidoping Norge 
(ADNO) forvalter regelverket på vegne av Norges Idrettsforbund for norske utøvere i Norge. 
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.  Det 
nettbaserte kurset til ADNO «Ren Utøver» er også gjennomført av alle som plikter å gjøre det 
ifølge utøverkontrakten.     
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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 har
derfor satt ned et utvalg som skal evaluere utvalgte aktuelle områder i modellen. Utvalget ble
nedsatt i februar 2021, og har bred kompetanse både innen juss, fra utøversiden og fra krets.
Utvalget forventes å avlegge sin rapport høsten 2021.

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 har vært Norges Skiforbunds utvalgte idrettslag til
å delta i tilbudet denne sesongen.

Også for foreningen ISS har koronaåret vi har lagt bak oss vært et særlig utfordrende år for
mennesker som sliter med russug, psykisk uhelse og et usunt nettverk. Med stor kreativitet
og entusiasme fra trenere og frivillige i Byåsen IL, har foreningen opprettholdt et sterkt
treningsfellesskap også gjennom pandemien. Byåsen IL jobber med at prosjektet etter hvert kobles
til VM 2025, gjennom eksempelvis å benytte arrangementet som arbeidstrening for deltakerne. To
av utøverne som har deltatt i prosjektet i regi av Byåsen har kommet seg ut i tilpasset jobb. Det er
videre etablert samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital om å starte et forskningsprosjekt der
man skal se på betydningen av tilhørighet til idretten blant rusavhengige. Våren 2020 arbeides det
med å utvide arbeidet til en ny skiklubb i Oslo-området.

MORGENDAGENS SKILEDERE
Det første kullet med deltakere i prosjektet Morgendagens Skiledere avsluttet sin prosjektperiode
gjennom en digital samling i desember 2020. 25 kvinnelige deltakere har vært fulgt av hver sin
mentor gjennom tre år. Prosjektet kan vise til svært gode resultater fra sitt arbeid, blant annet
følgende:
–  2 deltakere er blitt nestledere i sine komiteer
–  1 deltaker er blitt president i eget forbund
–  1 deltaker er blitt landslagstrener
–  1 deltaker er blitt jurymedlem under OL i Beiijing
–  4 deltakere er fått internasjonale verv i FIS
–  1 deltaker er blitt seksjonsleder i eget forbund
Flere av deltakerne fra kull 1 i prosjektet vil få sin internasjonale debut som tillitsvalgte i FIS
på møtene våren 2021. Skistyret er stolte over å kunne rapportere Skiforbundet ikke bare har
bidratt til vedtak om bedring av kjønnsbalansen i FIS, herunder kjønnsbalanse i komiteer og
utvalg, men også parallelt at det er arbeidet med å fremme internasjonale kvinnelige
kandidater gjennom prosjektet Morgendagens Skiledere.

Det nye kullet med deltaker i Morgendagens Skiledere er godt i gang, og det er gjennomført
to digitale samlinger for kullet våren 2021. Det er 23 deltakere som har fått hver sin mentor
for en tre-årig periode. Nytt for kull 2 er at det nå både er kvinnelige og mannlige deltakere
med. Dette for å sikre fremtidig lederskap både fra kvinner, men også fra yngre mannlige
leder- og trenertalenter.
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MILJØ OG BÆREKRAFT
Miljø- og bærekraft er viktig for skisporten. Det har vært en egen representant for miljø- og 
bærekraft i arbeidsgruppen for det nye strategidokumentet. Det blir påpekt viktigheten av at 
Skiforbundet i denne perioden skal være pådriver for å sette utfordringene knyttet til miljø- og 
bærekraft på det nasjonale og internasjonale skikartet.

Norges Skiforbund har gjennom arbeidet med verdens første vinter-VM for parautøvere satt i
gang flere tiltak på miljø og bærekraft ut ifra FNs bærekraftsmål. Arrangementet er nå det største
idrettsarrangementet målt i antall deltakere og omfang som oppnår status som grønt mesterskap
gjennom miljøfyrtårnssertifisering. Sertfiseringen er ettårig og gjelder for gjennomføringen
av VM i de ulike arenaene som skal benyttes. Innenfor bransjekriteriet «Grønt arrangement»
forplikter Norges Skiforbund og de lokale arrangørene Lillehammer Olympiapark AS og Hafjell-
Kvitfjell Alpin AS til å fylle kriterier innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk,
innkjøp og transport.

Gjennom VM tar Skiforbundet del i NIF og WWFs (verdens naturfond) prosjekt for plastsmart 
idrett. Her skal Skiforbundet bidra i det viktige arbeidet med å redusere plastforbruket i idretten 
og minimere omfanget av plast på avveie. Det er laget en felles innkjøpsrutine som skal følges 
av alle involverte parter i VM for å bevisstgjøre miljøvennlige valg. Miljøvennlige innkjøp gir 
betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall 
og klimautslipp.

Både mentorer og 
mentorer i kull 2 hadde 
under det digitale 
seminaret i april mange 
tanker om hva leder- og 
trenerrollen vil innebære 
i fremtiden.
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Til Norges Skiforbunds ting 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Norges Skiforbunds årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på kr 5 787 000. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2020, aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi 
konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi 
har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget 
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning 
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er konsistente med årsregnskapet 
og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller  
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forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 23. mars 2021  
Deloitte AS 
 
 
 
 
BBjjøørrnn  PPrreesstteeggaarrdd 
statsautorisert revisor  
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alpinkomiteens 
årsberetning 2020/2021

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 360 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 2020-2021 er at det har vært mye god lokal aktivitet.
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 har 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 vært på trening og lokal aktivitet.

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.

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. I 
forbindelse med Covid-19 er det opparbeidet rutiner som minsker kontaktpunkter og testene 
gjennomføres med hvert enkelt miljø og kohort. 

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 ikke gjennomført noen form for breddesamlinger på grunn av 
pandemien.

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 ti år. Dette er et rennkonsept 
for løpere f.o.m. 20 år som ikke lenger er aktive, men som likevel ønsker å opprettholde 
alpinaktivitet 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
Det har vært en annerledes og krevende sesong. En sesong med stygge fall og flere alvorlige 
skader, men vi har også hatt flere vellykkede comeback. En sesong hvor flere endelig tok steget opp 
på pallen og andre sin aller første verdenscupseier. 
Jesper Saltvik Pedersen sørget for å ta sammenlagtkula hjem i år også, for fjerde år på rad. Ikke 
nok med det, han vinner totalcupen i både slalåm og utfor. Marte Monsen tar europacupen 
sammenlagt og vinner totalcupen i storslalåm. 
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Under VM i Cortina tar vi seieren i lagkonkurransen og viser hvilket lag The Attacking Vikings er. 
Sebastian Foss Solevåg tar gull i slalåm og Henrik Kristoffersen bronse. 
 
Oppsummert har vi tatt 14 verdenscupseirer og 25 pallplasser
1 sammenlagttittel og 3 disiplintitler
2 VM-gull og 1 VM-bronse 

PARA
Også denne sesongen ble en svært god sesong for Jesper Saltvik Pedersen. Han har 
pallplasseringer i alle renn han har kjørt, og han har også denne sesongen vunnet WC-renn 
i alle disipliner. Han vant sin fjerde strake sammenlagtseier i WC, og vant også totalcupen i 
slalåm og utfor. Marcus Grasto Nilsson deltok på de fleste WC-rennene, og ble nummer 13 i 
storslalåmcupen i stående klasse, dette er karrierebeste for han.
Bilde Jesper: Jesper Saltvik Pedersen tar sammenlagtkula i år igjen, i tillegg til slalåm- og 
utforcupen. Foto: Lemos Media

LANDSLAG 2020-2021

A-status, kvinner
Ragnhild Mowinckel, Sportsklubben Rival 
Kristin Anna Lysdahl, Bærums Skiklub
Mina Fürst Holtmann, Bærums Skiklub

B-status, kvinner
Kajsa Vickhoff Lie, Bærums Skiklub
Thea Stjernesund, Hakadal IL
Maria Tviberg, Geilo IL
Kristina Riis-Johannessen, Ready
Kaja Norbye, IL Heming

Her tar Norge gullet 
hjem under lagparallel-
len under VM i Cortina 
i februar. Foto: Bjørnar 
Haaland
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C-status, kvinner
Marte Monsen, Bærums Skiklub
Andrine Mårstøel, Haugen IL
Tuva Norbye, IL Heming

A-status, herrer
Leif Kristian Nestvold Haugen, Lommedalens IL 
Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin
Henrik Kristoffersen, Rælingen Skiklubb
Aleksander Aamodt Kilde, Lommedalens IL
Rasmus Windingstad, Bærums Skiklub
Adrian Smiseth Sejersted, Stabæk IF
Lucas Braathen, Bærums Skiklub
Sebastian Johann Foss Solevåg, Spjelkavik IL 

B-status, herrer
Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb
Timon Haugan, Oppdal alpin
Fabian Wilkens Solheim, IL Heming
Atle Lie Mcgrath, Bærums Skiklub

Her tar Marte Monsen 
sammenlagtseieren i 
Europacupen, samt 

storslalåmcupen. Foto: 
Alpinlandslaget
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C-status, herrer ble redusert pga økonomisk kutt etter C-19. Et utviklingslag med oppstart 
senere på året ble opprettet.

Menn:
Patrick Haugen Veisten, Nero
Oscar Zimmer, Ingierkollen/Rustad Slalåmklubb
Alexander Steen Olsen, Kjelsås IL
Christian Oliveira Søvik, Kjelsås IL
Kaspar Kindem, Ready
Halvor Hilde Gunleiksrud, Bærums Skiklub
Henrik Røa, IL Heming
Markus Nordgaard Fossland, I.L. Stjørdals Blink
Joachim Jagge Lindstøl (USA-studenter/USA-status), IL Heming.
Joachim Bakken Lien (USA-studenter/USA-status), Rælingen Skiklubb

Kvinner:
Mariel Kufaas, Tromsø Slalåmklubb
Bianca Westhoff Bakke, IL Heming
Hannah Sæthereng, (USA-studenter/USA-status), Harestua IL
Kristiane Bekkestad, (USA-studenter/USA-status), Ål IL

Landslag para elite alpint
Jesper Saltvik Pedersen, Plogen IL
Marcus Grasto Nilsson, Ready

STØTTEAPPARAT

WC Kvinner
· Tim Gfeller – Landslagssjef kvinner
· Tron Moger – Fartssjef kvinner
· Thomas Rødseth – Assistent trener
· Janne Haarala – Hovedtrener Tek
· Daniel S Tangen – Fysisk trener
· Pernille Lindmann – Assistent trener
· Jonas Landsholm – Pool service
· Saku Palander – Pool Service 6 mnd

EC Kvinner
· Erik Skaslien – Hovedtrener EC kvinner
· Jaka Jovan – Pool Service 6 mnd

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
· Christian Mithassel – Assistent tek herrer
· Einar Witteveen - Teknisk ansvarlig team HK
· Andreas Alfredsen - Assistent trener team HK
· Bjørn Ole Fosse – Fysisk trener 30 % fra 01.08.2021
· Matevz Kanic – Pool service
· Bruno Grandi – Pool service
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EC Herrer
· Andreas Kollenborg – Assistant tek herrer 
· Michael Kurki - assistenttrener/servicemann 6 mnd

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
· Bjørnar Haaland, Manuell terapeut, kvinner

Sebastian Solevåg  og 
Henrik Kristoffersen 
med gull og bronse i 
slalom i VM.
Foto: NTB



53NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 



54 NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

Grafene viser antall seirer, pallplasseringer og topp 10 de siste 26 årene for norsk alpint.



55NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

PARAIDRETT 

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.

Det var planlagt fem regionale og nasjonale breddesamlinger, ti aktivitetsdager og utprøvingsdager 
i samarbeid med ulike aktører. I tillegg skulle NSF ParaAlpin Bredde bidra på flere arrangement i 
samarbeid med andre organisasjoner som dessverre ble avlyst.

Vi fikk bla deltatt på Sunnaasstiftelsens Brain Camp på Hafjell med både opplæring og utstyr.
 
Vi har fulgt opp utøvere individuelt og har rekruttert flere nye deltagere til eksisterende tilbud. 
Mange av utøvere har ikke kunnet delta pga. at breddeidretten for voksne flere steder ikke kunne 
gjennomføres. Vi har gitt individuelt opplæring til både ledsagere og utøvere samt lånt ut utstyr 
for å få disse utøverne i aktivitet i sitt nærmiljø i denne perioden.
 
Flere klubber har paraalpinister som trener med klubbens ordinære grupper. Noen klubber har 
egen satsing på paraalpint. Et godt eksempel er Ready Alpin som har tilbud for både topp og 
bredde for målgruppen bevegelseshemmede og synshemmede.

Vi har i løpet av sesongen gjennomført et ledsagerkurs og to kurs vil bli gjennomført i april. Over 
50 ledsagere har gjennomført kurs og opplæring denne sesongen.

Vi har i samarbeid med Oslo Skikrets gjennomført paramodul på 4 timer (teori og praksis) 
i ordinært Trener1-kurs. Det er filmet øvelser til øvelsesbank og nytt kursmateriell både til 
trenerkurs, ledsagerkurs og nybegynnerkurs. Dette skal ferdigstilles i løpet av 2021.
 
NSF ParaAlpint Bredde har bygget opp et utstyrslager til en verdi av ca. 2 mill. Utstyret blir brukt i 
kursing av utøvere, ledsagere og trenere, samt i aktivitetsdager og samlinger.

Narvik Skiklubb satser 
på paraalpint. Barnas 
World Cup har egen 
klasse for paraalpinister. 
Ole Nebbeneset under 
Barnas World Cup i 
Narvik (2019) (Foto: 
Jan-Arne Pettersen)
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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. Sammen 
med disse har vi lagt planer for at vi kommende sesong skal kunne skape stor aktivitet og 
rekruttere flere parautøvere.

ANLEGG 
(henviser til Skistyrets årsberetning og medfølgende anleggskapittel.) 

Det er nå klart at aktivitets og arrangementshuset i Hafjell, vil stå klart til para-VM for 
snøidrettene neste år. Dette vil bli viktig for både konkurranse og trening og vil 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. 

ARRANGEMENT 

NM storslalåm/slalåm 2019/2020 sesongen ble utsatt og gjennomført på Ål og Geilo 14. - 
21.desember. World Cup og E-cup utøvere stilte ikke da de var i Mellom-Europa på WC/EC – 
konkurranser. 

August er både blind og 
døv. Her på ski sammen 
med trener Natalie 
Olsen i Ready ParaAlpin 
og pappa. Denne dagen 
er IPC president Andrew 
Parsson (til venstre) og 
Cato Zahl-Pedersen 
på besøk for å se på 
aktiviteten. (Foto: Beate 
C Haugen)
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NM slalåm, kvinner
1. Anna Bryn Mørkeset
2. Anine Thorsen 
3. Carmen Sofie Nielssen 

NM slalåm, menn
1. Alexander Steen Olsen
2. Filip Wahlquist 
3. Andreas Strand

NM storslalåm, kvinner
1. Inni Holm Wembstad 
2. Anna Bryn Mørkeset
3. Anine Thorsen

NM storslalåm, menn
1. Simen Sellæg 
2. Alexander Steen Olsen 
3. Jørgen Hedenstad Breivik

20/21-sesongen har i likhet med mye annet vært preget av pandemien. World Cup Kvitfjell og alle 
europacuprenn, ble gjennom sesongen avlyst på grunn av Covid-19. Toppidretten har nasjonalt 
gjennomført sju renn-runder. For å begrense reise og unødvendige forflytninger har NSF alpint 
prioritert blokker med renn. Halvparten av sesongens planlagte FIS-renn har i den forbindelse latt 
seg gjennomføre. 

For barn og breddeidretten har det vært en vinter med mange utfordringer. Det har vært arrangert 
mange gode lokale aktiviteter, men konkurranser på tvers av kommuner og fylkesgrenser har vært 
svært begrenset. 

Det er planlagt å gjennomføre hovedlands- og landsfinale i juni på Juvass, om de nasjonale 
tiltakene tillater det. Dette for at utøvere i disse klassene ikke skal gå glipp av to sesonger med 
avlyste HL og TL konkurranser. NSFA vil stå som arrangør og har et stort ønske om å gi noe 
tilbake til disse utøverne som har stort sett konkurrert i egen klubb og krets i over et år. 

NM 2020/2021 ble gjennomført på Oppdal 15.-18.04.21, med 50 deltakere i kvinne- og 
herreklassen på grunn av restriksjoner knyttet til arrangement. Det ble bare gjennomført slalåm 
og storslalåm og NM foregikk uten publikum, men det ble likevel et vellykket arrangement. 

NM slalåm, kvinner
1. Thea Stjernesund
2. Mariel Kufaas 
3. Carmen Sofie Nielssen 

NM slalåm, menn
1. Sebastian Foss Solevåg
2. Timon Haugan 
3. Oscar Zimmer 

NM storslalåm, kvinner
1. Thea Stjernesund
2. Marte Monsen 
3. Andrine Mårstøl
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NM storslalåm, menn
1. Leif Kristian Nestvold-Haugen 
2. Alexander Steen Olsen
3. Patrick Haugen Veisten

Øvrige resultater NM (slalåm og storlslaåm)
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.
html?sectorcode=AL&eventid=48178&seasoncode=2021
 
Junior-NM
Hafjell (fart)
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.
html?sectorcode=AL&eventid=48123&seasoncode=2021
 
Oppdal (storslalåm)
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.
html?sectorcode=AL&eventid=48176&seasoncode=2021
 
Vassfjellet (Slalåm) 
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.
html?sectorcode=AL&eventid=48175&seasoncode=2021
 
Resultater
VM, WC og Europacup
Se FIS

INTERNASJONALT ARBEID 

Alpint er representert i FIS komiteer i perioden 2018-2020 (2 års periode) med følgende 
7 medlemmer:
Mr ARNESEN Marius S.C. for ALPINE WORLD CUP Member 2012 Alpine
Mr. DREGELID Nils S.C. for ALPINE COURSES Inspector 2020 Alpint
Mrs ENSTAD Anne S.C. for ALPINE COURSES Member 2020 Alpine
Mr ENSTAD Anne S.C. for ALPINE COURSES Inspector 2018 Alpine
Mr ENSTAD Anne S.C. for ALPINE RULES Member 2020 Alpine
Mr HAVNELID Stefan Johnsen S.C. for ALPINE EUROPEAN CUP Member 2012 Alpine
Mr HAVNELID Stefan Johnsen S.C. for ALPINE COURSES Inspector 2020 Alpine
Mr HAVNELID Stefan Johnsen S.C. for CLASSIFICATION of 
   ALPINE COMPET Member 2014 Alpine
Mr JOHANSSON Roland S.C. for ALPINE TECHNICAL 
   DELEGATES Scandinavia 2018 Alpine
Mrs HAVNELID Stefan Johnsen S.C. for AL YOUTH & CHILDREN’S 
   QUESTIONS Member 2020 Alpine
Mrs PEDERSEN Andrea Bell S.C for WOMEN’S ALPINE SKIING Member 2020 Alpine
Mrs PEDERSEN Andrea Bell ALPINE YOUTH AND CHILDREN  Member 2020 Alpine

Mr RYSTE Claus EXECUTIVE BOARD (A) Member 2016 Alpine

Alpinkontoret har tett kontakt med FIS-kontoret vedrørende internasjonale renn, innbydelser 
til internasjonale renn, regelpresiseringer, innmelding skadestatus, løper påmelding til FIS liste, 
søknader til arrangement med mer. Stefan J Havnelid står for disse oppgavene på alpinkontoret.
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ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

For regnskapsåret 2020 hadde alpint inntekter på ca. 60 mill. Koronapandemien førte til noen jus-
teringer på markedsinntektene pga. usikkerheten i markedet. Likevel klarte alpint å holde samme 
nivå som året før som viser tillit fra sponsorene og evne til omstilling i et krevende år.

Koronapandemien førte til store tap sentralt i NSF grunnet avlyste arrangement i mars 2020. 
Skistyret besluttet at grenene måtte bidra med kostnadsreduserende tiltak slik at det ble mer 
forutsigbart inn mot ny sesong. I alpint ble det besluttet å permittere ansatte prosentvis eller fulltid 
fra 1. april til og med 30. juni. Aktivitetsnivået på landslagene var redusert frem til august. Det ble 
planlagt for en sesong med stor usikkerhet rundt renn og treningsmuligheter som var utfordrende 
for trenere og utøvere. Det ble vist stor omstillingsevne som bidro til total kostnadsreduksjon på 
16 %, 10 MNOK, sammenlignet med 2019. 7 MNOK av disse var besparelser knyttet til samlinger 
på landslag. For regnskapsåret 2020 gikk alpint 7 MNOK i overskudd. Det er 286’ NOK bedre 
enn budsjettkravet fra NSF. Innsatsen fra trenerteam, administrasjon og utøvere bidro til et 
resultat som viste god kostnadskontroll. Arbeidsmetoder videreføres og alpint vil fortsette å jobbe 
målrettet for å nå sine budsjettmål.

OVERSIKT PARTNERE
Hovedsponsor:  Telenor
Delsponsorer:  Phenix, DNB, Re:member, Audi, Coca Cola, Strømberg 
Strategisk samarbeidspartnere:  Frydenbø, Dale, Pirelli, Dekk1, Dun of Norway, Trentino, SAP,  
 Polar, Bose, Nike, Gudbrandsgard Hotell, Alpespesialisten, 
 VI Stiftelsen, Elyte, Treningspartner, Sponsor Insight. 

KOMPETANSEUTVIKLING (STEFAN/ERIKA)

Med begrenset muligheter for å møtes fysisk, har vi i år fått gjennomført fem webinarer, og flere er 
planlagt før neste sesongstart. Temaene har vært barmark, skiteknikk, rekruttering, foreldrekurs 
og arrangement. Her har det vært stor deltakelse fra klubb, krets, skigymnas og foreldre. Det har 
vist seg å være en effektiv måte å dele kunnskap på og er noe vi skal ta med oss videre og fortsette 
å utvikle. 

Det har vært avholdt trenerkurs i regi av klubb og krets. Fra sentralt hold har fokuset lagt på 
webinar for å nå ut til flest mulig. Det er også samlet inn innhold til en læring- og kunnskapsbank 
som vil bli tilgjengelig for alle.  

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.

Arbeidet i kommunikasjon har blitt forsterket med en egen fotograf og videojournalist det siste 
halvåret som har fulgt landslagene på samling og konkurransen gjennom sesongen. Det har 
resultert i et stort løft på både Facebook og Instagram. I tillegg har vi etablert egen Youtube-kanal 
hvor vi produserer lengre videoer og vil bruke aktivt i kommunikasjonsarbeidet vårt fremover. 
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Antall følgere pr. 12.04.21
Facebook 61.527
Instagram 24.879
Youtube 290 (nyoppstartet)

Det ble avholdt en mediedag på SNØ-hallen i Lørenskog i etterkant av verdenscupåpningen i 
Sölden. Her var de største mediehusene til stede og det ble produsert intervjuer og innhold til 
resten av sesongen. Dette ble avgjørende med tanke på de korona-restriksjonene som kom utover 
vinteren. Det har vært av stor verdi å ha en egen fotograf og videojournalist på innsiden av laget 
for å levere til egne kontoer, partnere og mediehus. 

I samarbeid med våre partnere har vi gjort mange gode produksjoner. Flere av våre partnere 
har også valgt å ta ut dette i utøvernes kontoer og betalt de ut ifra en sosiale media-modell 
markedsavdelingen har utviklet. 

Nye og unge profiler har vokst seg frem i medielyset og det er stor interesse rundt de største 
profilene våre. Dette gjør også at spennende prosjekter byr seg, som vi håper vi kan skrive om i 
den neste årsberetningen. 

Lucas Braathen. 
Foto: EPA / Christian 
Bruna
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ORGANISASJON 

NORGES SKIFORBUND ALPINT - ORGANISERING ALPINKOMITÉEN (AK)
Leder                            Ola Evjen, Sør-Trøndelag
Nestleder                      Dagfinn Neteland, Hordaland
Medlem                        Anne Cathrine Enstad, Møre og Romsdal
Medlem                        Roar Karlsen, Oslo
Ungdomsmedlem Nora Sofie Dietrichson Brun, Oslo
Medlem                        Kenneth Larsen, Buskerud (permisjon fra 13.12.19)

AK har hatt 36 møter tom 18. mars 2021.

ARBEIDSFORDELING I AK
Bredde og ungdom Nora, Roar
Arrangement Anne Cathrine, Roar
Anlegg Roar, Anne Cathrine
Kompetanse, trener, faglig utvikling Nora, Dagfinn
Økonomi Ola, Dagfinn, Roar
Toppidrett Ola, Dagfinn
Internasjonalt arbeid Anne Cathrine
Integrering/para Anne Cathrine
Marked Ola, Dagfinn

ADMINISTRASJONEN I ALPINT      
Sportssjef Claus Johan Ryste
Markedssjef Espen Østerhaug
Sport science Robert Reid
Ettervekst/rekruttering Stefan Havnelid Johnsen         
Markedskonsulent Erika Holand Tøsse
Innholdsprodusent Pedros Lemos
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freestyle

Øystein Bråten på 
Folgefonna. 
Foto: Christoffer Schach. 



63NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

freestylekomiteens 
årsberetning 2020/2021

BREDDEIDRETT

FREESKI
Breddeidretten organiseres hovedsakelig gjennom klubbene. Det er gledelig å se at det har vært 
et godt breddetilbud innen freeski til barn og unge i klubber spredt over store deler av landet i 
sesongen 2020/21. Til tross for koronapandemien har flere skikretser og klubber arrangert trygge 
renn og aktiviteter for breddeidretten. 

I perioden har vi hatt et godt samarbeid med flere skikretser om ulike breddetiltak for klubb. For 
å nevne noen har vi støttet kretsene med midler til pop-up camper, felles treninger for klubbene i 
kretsen og innkjøp av utstyr som lånes ut gratis til barn og unge. 

Videre har vi arrangert åpne treninger med landslagsutøvere på SNØ, freeskitirsdager for klubber 
på SNØ i hele høst og jentecamper på sju ulike destinasjoner (se mer under arrangement). For å 
stimulere til aktivitet i perioder med nedstenging har vi kjørt ulike utfordringer i sosiale medier 
i samarbeid med landslagsutøverne våre. Dette har skapt et enormt engasjement blant barn og 
ungdom. 

Breddeaktivitet i 
Fjerdumparken. Foto: 

Trond W. Andersen.
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SKICROSS
Skicross sorterer i dag under freestyle, mens rekrutering 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.

TOPPIDRETT

FREESKI
Landslagene har hatt lik struktur som tidligere, med elitelag, rekruttlag og juniorlag. For første 
gang i historien har NOR Freeski tre kvinner på elitelaget.

Elitelandslag:
Sandra Moestue Eie
Johanne Killi
Tora Johansen
Øystein Bråten
Christian Nummedal
Ferdinand Dahl
Sebastian Schjerve
Birk Ruud

Rekruttlandslag:
Elvira Marie Ros
Mats Bjørndal
Eirik Sæterøy
Mikkel Brusletto Kaupang
Trym Sunde Andreassen

Juniorlandslag:
Ulrik Harstad Samnøy
Tevje Skaug
Tormod Frostad
Oskar Holand Gillebo

SAMLINGER

Vi hadde to samlinger på Folgefonna i sommermånedene. Bare elitelaget før fellesferien og 
storsamling med alle lagene i august. Begge samlingene fikk vi bra uttelling fra. To treninger i 
uka på SNØ gjennom sommer/høst-månedene var et godt tilskudd til treningen og bevarelse av 
skifølelse. Vi startet sesongen med samling i Sentral-Europa med hele elitelandslaget pluss noen 
junior- og rekruttuttøvere (Hintertux, Scharnitz, Saas-Fee og Stubai). Vi hadde syv dager på Bag, 
som resulterte i triks som ble brukt gjennom sesongen. Slutten av denne samlingen var første 
verdenscup for sesongen. I tillegg til disse samlingene, hadde vi en samling på Dombås med alle 
lag. En samling i Absolut Park etter verdencup i Kreischberg. Og en liten pre-VM camp for 3/5 
utøvere som var i Norge på Trysil. Målet var å prøve ut og trene på nyinnkjøpt bag, et godt verktøy 
og bra uttelling på bare to dager.
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KONKURRANSER

Stubai SS WC - var første verdenscup på programmet med tre kvinnlige (Sandra, Johanne 
og Elvira) Johanne tok seg videre til finalen, og fikk 2.-plass. Vi hadde med seks herreutøvere 
(Øystein, Christian, Ferdinand, Sebastian, Ulrik og Tormod) fem av disse seks gikk videre til 
finalen, hvor Ferdinand endte opp på 3.-plass og Christian med 2.-plass.

Kreischberg BA WC - var den første, og eneste Big Air-konkurranse for sesongen. Tre kvinner og 
sju herrer. Johanne kom videre, men ble skadet i trening til finalen. Birk og Christian kom videre 
fra en knalltøff kvalifisering. Birk vant, etter tidenes big air finale. 

X Games Aspen - Vi hadde med to utøvere (Ferdinand og Birk) Ferdinand fikk andre plass i 
Slopestyle. 

Aspen VM - totalt fem utøvere (Sandra, Christian, Ferdinand, Sebastian og Birk). Sandra 
kvalifiserte seg til finale i SS. Birk kvalifiserte seg til finalen. Birk landet ikke fullt run i Half Pipe. 
Sandra kvalifiserte seg til finale i BA, bra levert her. Birk vant kvaliken, men måtte dra hjem 
grunnet personlige årsaker. Sebastian kvalifiserte seg til BA-finale og var nære, men fikk ikke 
landet to perfekte runs.

Aspen WC - juniorer Tormod og Ulrik kom over for en dag trening, og rett inn i konkurranse. 
Sebastian  og Ferdinand var de to som gikk videre til finalen, Christian endte opp en plass utenfor. 
Begge finalistene hadde gode runs, små marginer førte til at ingen endte opp på podium. Sebastian 
med karriere beste på 4.-plass i WC.

Ferdinand Dahl, 
Johanne Killi og 
Christian Nummedal 
etter en svært vellykket 
verdenscup i Stubai.
Foto: Christoffer Schach.
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Silvaplana SS WC - siste WC for sesongen, Sandra og Elvira var de to kvinnelige utøverne som 
representerte Norge. Sandra skadet seg i trening til kvalik, Elvira kom ikke videre. Vi hadde med 
seks herrer (Christian, Ferdinand, Mikkel, Sebastian, Tormod og Ulrik). Sebastian, Ferdinand og 
Christian kvalifiserte seg til finalen. Ferdinand landet sitt siste run, og fikk 2. plass, de to andre 
finalistene landet ikke et helt run.

Resultater
World Cup og VM: FIS

X Games Aspen
http://www.xgames.com/events/2021/aspen/results/

ANNET
Det har åpenbart vært en annerledes sesong grunnet pandemi, det har vært færre konkurranser 
enn det var planlagt for. Smittevern har hatt høy prioritet i laget. Gjennom sesongen har vi hatt 
et positivt tilfelle av Covid-19, men som grunnet gode rutiner og bra oppfølgning ikke ga større 
konsekvenser enn nødvendig. 

På elitelaget har to av kvinnene vært ute med skade i større deler av sesongen, Tora og Johanne. 
På rekrutt har Trym vært ute med skade siden august, og Eirik ute med skade fra midten av 
februar. Oskar på juniorlaget skadet seg i august, og var tilbake rundt nyttår, og Tevje har drevet 
opptrening fra en skade fra forrige sesong. Alle utøverne har god oppfølging av det medisinske 
apparatet og/eller OLT gjennom skadeperioden.

Sebastian Schjerve, 
Ferdinand Dahl og 

Christian Nummedal 
får 4., 2. og 3. plass 

sammenlagt i slopestyle 
verdenscupen. 

Foto: Christoffer Schach.
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SKICROSS
Henrik Lunde er eneste utøver på WC-nivå i Norge. Vi har i hovedsak samarbeid med SSF, og 
trener og reiser med deres WC-lag i skicross. Dette finansieres av egen lomme og sponsorer. 
Forberedelsen til sesongen har vært utfordrene med alle restriksjonene som var/er i disse 
pandemitidene. Flere WC-renn ble avlyst/flyttet før jul, kun Arosa (25) og Val Thorens (30) ble 
gjennomført.

Første renn etter nyttår var Idre, en løype som passer Henrik bra. Henrik var nest raskest på 
gjennomkjøringene med unntak av siste før rennet, hvor han falt og blant annet fikk brudd i 
bekkenbenet. Sesongen var dermed over. Etter behandling på Mora sykehus i noen dager ble han 
fløyet over til Ullevål sykehus for videre behandling. Opptreningen ser ut til å gå etter planen i 
samarbeid med fysio på OLT, og det satses mot ny sesong og trolig fortsatt samarbeid med SSF og 
deres skicross lag.

ANLEGG

FREESKI

AirBag AS
Sammen med Brettforbundet har vi opprettet selskapet AirBag AS, for å sammen kjøpe og drifte 
Norges første Airbag-landing. Dette er et utrolig viktig verktøy for utviklingen av både bredden og 
toppen. Baggen har denne sesongen vært plassert i Trysil, mens det nå jobbes mot en permanent 
løsning i Marikollen sammen med Ræling Skiklubb. 

Big air bag i Trysil. 
Foto: Christoffer Schach.
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Wyller
Arenaen i Wyller er blitt utviklet videre, og gir området en fantastisk samlingsplass og 
treningsarena. Midlene fra kommunen har gjort dette mulig, og sikrer god rekruttering og 
utvikling i et sentralt område. Videre er dette med på å fjerne økonomiske barrierer. 

Parkmanualen
Har nå vært tilgjengelig for alle i hele Norge, og vært et godt oppslagsverk hva gjelder god 
informasjon innen bygging og vedlikehold av ulike elementer. Videre er det viktig at vi får denne 
gode informasjonen ut til alle med behov i hele landet. 

SKICROSS
Marikollen og Rælingen har en fullverdig løype, ellers har flere anlegg tilnærmelsesvis noen løyper 
som passer for rekrutering i skicross. 

ARRANGEMENT

FREESKI
Også denne sesongen har vi arbeidet med å utvikle arrangementsporteføljen vår. Vi ser at 
arrangementer er den beste måten å tiltrekke oss nye utøvere til sporten. Vi har måttet tenke nytt 
for å kunne arrangere noe i en krevende tid, og mye av dette vil vi også ta med oss den dagen 
pandemien er over. 

NOR FREESKI CUP, NM OG HL
NOR Freeski Cupen er den viktigste rekrutteringsarenaen vår 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.  
 
Fjorårets sesong tok brått slutt og vi så ikke for oss at pandemien skulle ha så stor påvirkning også 
på denne sesongen. For sesongen 2020/2021 var det i terminlisten listet opp ni arrangementer i 
NOR Freeski Cupen (Norgescup), inkludert et NM med to konkurranser. Totalt var det planlagt 
for fem bigair- og fire slopestylekonkurranser for junior- og seniorklassene våre, som denne 
sesongen hadde en nedre grense på utøvere født i 2007. For utøvere født i 2007 og 2008 skulle 
Hovedlandsrennene vært et høydepunkt i sesongen, men som i fjor måte konkurransen dessverre 
avlyses på grunn av restriksjoner for landsdekkende breddearrangementer. Vi har «kun» måttet 
avlyse to NOR Freeski Cuper på grunn av koronarstriksjoner. Etter mye is i magen, samt god 
dialog mellom arrangør og kommuneoverlege, fikk vi lov til å arrangere både NM i Trysil og 
sesongens siste NOR Freeski Cup på Geilo. Dette ble sportslig sett en god avslutning på sesongen 
for våre utøvere. 

Følgende destinasjoner arrangerte Norgescup 2019/2020: 
• Dombås 6. februar, Big Air – AVLYST
• Drammen 13. februar, Big Air 
• Wyller 6. mars, Big Air
• Ringkollen 7. mars, Slopestyle (flyttet fra Kirkerudbakken pga. ødelagt preppemaskin)
• Kongsberg 13. mars, Big Air 
• Vassfjellet 20. mars, Slopestyle – AVLYST
• Geilo 24. april, Slopestyle 
 
NM og Hovedlandsrennet ble arrangert følgende steder: 
• Trysil 17.-18. april, NM Big Air og Slopestyle (flyttet fra 10.-11. april)
• Surnadal 27.-28. februar, Hovedlandsrennene – AVLYST
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RESULTATER NORGESMESTERSKAP 2021 (TOP TRE ALLE KLASSER)

Slopestyle 17. april, Trysil
Junior jenter
1. Ingrid Gullhagen, Geilo IL
2. Kristi Stølen, Geilo IL
3. Nora Wold Lunner, Hakadal IL

Senior kvinner
1. Emma Hammersmark Lønn, Hovden Sportsklubb

Junior gutter
1. Vebjørn Gråberg, Freidig SPK
2. Leo Landrø, Geilo IL
3. Even Alme Loftås, Ålen IL

Senior menn
1. Tormod Frostad, Bærums Skiklub
2. Sebastian Schjerve, Namsos IL Alpin
3. Ulrik Harstad Samnøy, Bærums Skiklub

Big air 18. april, Trysil
Junior jenter
1. Ingrid Gullhagen, Geilo IL
2. Nora Wold Lunner, Hakadal IL
3. Kristi Stølen, Geilo IL

Senior kvinner
1. Emma Hammersmark Lønn, Hovden Sportsklubb

Junior gutter
1. Vebjørn Gråberg, Freidig SPK
2. Preben Sætre, Trysilgutten IL
3. Even Alme Loftås, Ålen IL

Senior menn
1. Tormod Frostad, Bærums Skiklub
2. Ulrik Harstad Samnøy, Bærums Skiklub
3. Sebastian Schjerve, Namsos IL Alpin

NOR Freeski Cup 
Drammen. 
Foto: Christoffer Schach.
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NOR Freeski Cup sammenlagt
Junior jenter
1. Kristi Stølen, Geilo IL
2. Sandra Pedersen, Lillehammer Skiklub
3. Nora Wold Lunner, Hakadal IL

Senior kvinner
1. Emma Hammersmark Lønn, Hovden Sportsklubb

Junior gutter
1. Vebjørn Gråberg, Freidig SPK
2. Leo Landrø, Geilo IL
3. Even Alme Loftås, Ålen IL

Senior menn
1. Anders Holsve Olsen, Lørenskog Skiklubb
2. Tormod Frostad, Bærums Skiklub
3. Oskar Holand Gillebo, Bærums Skiklub

Det har i motsetning til fjoråret ikke vært en stor utfordring med tanke på snø, da året 2021 startet 
med en lang kuldeperiode mange steder i landet. Det ga gode muligheter for snøproduksjon som 
er helt essensielt for å bygge park. 

I forrige sesong testet vi ut ulike formater for gjennomføringen av konkurransene i NOR 
Freeski Cupen. Basert på erfaringer herfra, samt en spørreundersøkelse til utøvere og trenere, 
ble det besluttet på Freeski sitt digitale Høstmøte at formatet i Big Air skal være likt som 
verdenscupformatet og inneholde to runs i kvalifiseringen og tre runs i finalen for alle finalister, 
for to ulike takeoffs er et krav for at utøverne skal få to tellende runs i finalen. Opplevelsen er at 
dette har blitt bedre kommunisert ut til utøvere i år og dermed også mottas bedre, likevel er vi ikke 
helt i mål med å få dette ordentlig implementert i sporten på nasjonalt nivå. Dette gjelder særlig 
for jentene og generelt for yngre utøvere som trenger tid til å bli komfortable med to ulike takeoffs 
for å føle mestring i konkurransene. For slopestyle er formatet fortsatt to runs i kvalifiseringen og 
finalene. 

Alle medaljevinnere 
i NM Big Air i Trysil. 

Foto: Christoffer Schach.
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JENTECAMP
Et av våre store satsningsområder er å øke rekrutteringen av jenter til idretten. Jentecampen i 
Oslo i 2019 var en stor suksess, og påmeldingen var også god til campen vi skulle ha avholdt 
i Trondheim i mars da Norge stengte ned på grunn av pandemien. Basert på utviklingen av 
pandemien utviklet vi konseptet «lokale jentecamper». I oktober høsten 2020 gjennomførte 
vi jentecamper syv steder i landet, hvor vi totalt hadde med oss 120 jenter i alderen 10-15 år. 
Dette var en dagscamp hvor deltakerne bodde hjemme, eller ordnet med annen overnatting på 
egenhånd. Takket være dyktige lokale resurser og innleide trenerkrefter har vi fått enorm respons 
og kun gode tilbakemeldinger på dette rekrutteringstiltaket. Vi ser også at vi på denne måten når 
et enda større publikum og tar med oss dette i det videre arbeidet med jentesatsningen vår. 

Alle medaljevinnere 
i NM Big Air i Trysil. 
Foto: Christoffer Schach.

NOR Freeski Jentecamp 
i Tromsø. 
Foto: NOR Freeski. 
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Lokale jentecamper høst 2020:
• Tromsø 3. oktober
• Oslo/Lørenskog 10. oktober
• Lillehammer 10. oktober
• Voss 10. oktober
• Sauda 17. oktober
• Gol 17. oktober
• Bodø 17. oktober – Avlyst pga. lav påmelding
• Trondheim 18. oktober

NOR FREESKI CAMP
Som enda et rekrutteringsprosjekt planla vi for en camp på SNØ i Lørenskog 14.-15. november. 
Denne campen var for ivrige gutter og jenter født 2005-2010, og i samarbeid med Wang Romerike 
og SNØ. Campen ble fulltegnet på rett over én time, noe som indikerer stor interesse for tiltaket. 
Det var rett over 40 plasser for at vi skulle kunne holde oss innenfor gjeldende regelverk knyttet 
til innendørsarrangementer i Lørenskog, i tilknytning til pandemien. Dette var en to-dagers camp 
hvor svært dyktige trenere var innleid som instruktører. Denne gangen måtte campen dessverre 
avlyses på grunn av økt smittetrykk i Norge, men vi ønsker å arranger en slik camp igjen ved neste 
anledning som byr seg. Vi ser at slike arenaer er helt essensielle for å skape gode miljøer på tvers 
av klubbene, og spesielt viktige for de som kommer fra mindre freeskimiljøer. 

FREESKITIRSDAGER OG SHRED MED NOR FREESKI PÅ SNØ
Fra september til november arrangerte vi freeskitirsdager hver uke på SNØ, i samarbeid med DNB 
og SNØ. Formålet her var å samle klubber og egenorganiserte til skikjøring, trening, lek og moro 
uansett alder og nivå. Mange unge møtte opp og noen uker var det uhøytidelige konkurranser 
eller annet på programmet. Flere landslagsløpere og andre rutinerte kjørere og trenere møtt også 
opp på enkelte tirsdager for å kjøre med de unge lovende. Utover høsten måtte freeskitirsdagene 
tilpasses koronarestriksjonene, og den store avslutningen som skulle avholdes 10. november måtte 
avlyses. Dette er et tiltak vi har stor tro på og som vi håper vi, sammen med klubbene og kretsene, 
klarer å fortsette med også neste vår og høst. Ved to anledninger arrangerte vi også Shred med 
NOR Freeski på SNØ hvor vi tok med oss landslagsløperne våre og motiverte de unge. Dette var 
et alternativ til vårt vinterkonsept «DNB BBQ & Shred» som vi så som utfordrende å arrangere i 
henhold til gjeldende retningslinjer høsten 2020. Både freeskitirsdag og Shred med NOR Freeski 
samlet en stor gjeng fra miljøet, og vi ser verdien av slike samlingspunkt for å rekruttere enda flere 
inn i idretten. 

NOR Freeski Jentecamp 
på SNØ i Lørenskog. 

Foto: NOR Freeski. 
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SKICROSS
Lørenskog Alpin/Marikollen forsøkte å arrangere FIS-renn og NM både i fjor og i år uten hell på 
grunn av snømangel og koronasituasjonen. Ut over dette har det ikke vært noen arangement.

INTERNASJONALT ARBEID

FREESKI
Det meste av det internasjonale arbeidet i år, har vært fokusert på å sikre en trygg, rettferdig og 
god gjennomføring av både verdenscupen og verdensmesterskapet. 

Videre har det vært brukt mye tid på å sikre det nyutviklede poengsystemet (nytt for sesongen). 
Dette har vært en viktig og krevende oppgave, da konsekvensene av færre konkurranser er store 
grunnet kvalifiseringsprosessen til OL 2022. 

Det jobbes med å finne en representant inn til Youth and Childrens comittee, som kan 
representere Norges interesser i den videre utviklingen av Freeski.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

FREESKI
Samarbeidspartnere:
- DNB (Generalsponsor)
 • Reforhandles
- OTTO (Strategisk samarbeidspartner)
- POW (Strategisk samarbeidspartner)
- Douchebags (Strategisk samarbeidspartner)
- Darn Though (Strategisk samarbeidspartner)
- Hestra (Strategisk samarbeidspartner)
- BUA (Strategisk samarbeidspartner)

Shred på SNØ med 
freeskilandslaget, her 
med Birk Ruud. 
Foto: Christoffer Schach.
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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. 

Det har siden høsten 2020 pågått store og viktige reforhandlinger, og det håpes nå at alt skal være 
på plass, slik at vi kan fortsette det viktige samarbeidet. 

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, og for de aldersbestemte landslagene har det nå ikke vært økonomiske rammer for en trener. 
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.

SKICROSS
Skicross har ikke blitt tilgodesett med penger de siste årene og har kr. 0 i driftsbudsjett. En WC-
utøver finansierer og organiserer satsingen på egenhånd.

Ved å få inn skicross sammen med alpint vil rekruteringen være sikret og frafall i alpint vil 
bli betydelig lavere. Mange som går lei av å kjøre porter og er gode alpinister, kan bli topp 
skicrosskjørere.

KOMPETANSEUTVIKLING

FREESKI
I sesongen 2020/2021 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 to nye kurs: Trener 0 og TD- og arrangørrollen.

TRENER 0
Trener 0 er et tre timers digitalt lavterskel trenerkurs for klubber, trenere og foreldre som ønsker å 
komme i gang med trening innen freeski, eller som ønsker å øke kvaliteten på treningene. Trener 
0 er steget før Norges Skiforbunds trenerløype og gir en introduksjon til freeski. Formålet med 
kurset er å dekke et større spekter av ferdigheter og behov. I tillegg vil kursdeltakerne få et innblikk 
i hvordan treninger kan organiseres og tilrettelegges for å skape god skiferdighetsutvikling for hele 
treningsgruppen, uavhengig av nivå. 

TD- OG ARRANGØRROLLEN 
Arrangør- og TD-rollen er et tre timers digitalt kurs for arrangører. Kurset passer for klubber, 
tillitsvalgte, frivillige og bidragsytere som ønsker å kvalitetssikre at freeski-arrangementer er 
trygge, rettferdige, har sportslig kvalitet og blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk. 
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Kurset bidrar med kunnskap om blant annet TD-rollen, regelverk, sikkerhet og konkurranse- og 
rennavvikling. 

KURSGJENNOMFØRINGER
Kurs Antall avholdelser Antall oppmøtte
Trener 0 11 120
Trener 1 1 10
Trener 1 via Den Norske Skiskole 14 135
TD- og arrangørrollen 2 21
TD praksis 1 5
FIS C-lisens dommerkurs 1 9
Trampolinesikringskurs 5 51

UTVIKLINGSTRAPPA 
Høsten 2020 ferdigstilte vi Norges Skiforbund Freeski sin utviklingstrapp og presenterte denne 
på Høstmøtet. Utviklingstrappa er ment som et hjelpemiddel for å sikre individuell utvikling på 
en trygg og god måte, og er ikke ment som en fasit eller motorvei til gode resultater. Målet er å 
gi utøvere, trenere og foreldre et ekstra verktøy, for å skape idrettsglede gjennom organiserte og 
egenorganiserte rammer.

KOMMUNIKASJONSARBEID

FREESKI

Klubb- og medlemskontakt
Vi arbeider for å opprette kretskomiteer og kretskontakter i alle kretser. Gjennom disse 
kommunisere vi informasjon ut mot klubbene. På samme måte kan klubbene nå forbundet 
gjennom komitéen eller kontakten i kretsene. 

Ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt
Det er jobbet hardt for å gi media 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. 
Dette er en kostnadskrevende (og tidskrevende) jobb, noe som gjør at det nå sees på muligheter 
rundt kommersialisering av dette innholdet, slik at finansiering av en fotograf (i hvert fall deler av 
sesongen) kan komme på plass. 

Det har gjennom denne sesongen også vært stort fokus på å skape aktivitet gjennom sosiale 
medier, grunnet alle restriksjonene. Dette har gjort at fokuset på ulike aktiviteter og utfordringer 
på spesielt Instagram har vært en stor suksess. 

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. 
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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 idretts-Norge, 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). 

ORGANISASJONEN

FREESKI

Antidopingarbeid
I NOR Freeski har alle utøvere (elitelandslag, rekruttlandslag, juniorlandslag og 
representasjonsutøvere), samt ansatte gjennomført «Ren Utøver». 

Videre har det aktivt blitt kommunisert i sosiale medier og digitale flater om ulike kurs knyttet 
opp mot antidopingarbeid, for å nå ut til klubber/kretser/utøvere/trenere.

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.

FREESTYLE-KOMITEEN
Leder Øystein Tamburstuen
Nestleder Kristin Sæterøy
Medlem Mikkel Berg
Medlem Per Arne Lunde (skicross)
Medlem Stig Hernes (kuler)
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Juniorlandslagsutøver 
Oskar Gillebo på 

Folgefonna. 
Foto: Christoffer Schach.
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HOPP
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HOPPkomiteens 
årsberetning 2020/2021

Hoppsesongen 2020/21 har vært kontrastfylt fra sportslige resultater i verdensklassen til sykdom 
og alvorlige skader. På herresiden vant Norge nasjonscupen samtidig som Halvor Egner Granerud 
sikret sammenlagtseieren i World Cup etter hele 11 enkeltseirer. Marius Lindvik og Robert 
Johansson tok hver sin seier på øverste nivå. I det utsatte skiflygingsverdensmesterskapet slo Norge 
til med å ta laggull. 

På kvinnesiden tok Maren Lundby hele fire VM-medaljer i Oberstdorf. Lundby vant tidenes første 
storbakkerenn i ski-VM, et renn hun selv har bidratt sterkt til å få på programmet. Eirin Maria 
Kvandal tok sin første World Cup-seier, men pådro seg senere en omfattende kneskade. Silje 
Opseth var på pallen en rekke ganger i vinter. 

Daniel-André Tande var involvert i et dramatisk fall under sesongavslutningen i Planica. Utøvere 
som Anders Fannemel, Thomas Aasen Markeng og Ingebjørg Saglien Bråten har vært ute med 
langtidsskade. De norske hopperne fikk aldri vist seg fram på hjemmebane som følge av Covid-
19-restriksjoner. Ildsjeler landet rundt har sørget for aktivitet for barn og unge i en krevende tid.

Årets Hopplandslag. Bak fra venstre: Johann Forfang, Daniel Tande, Ingebjørg Saglien Bråten, Anders Håre, 
Anna Odine Strøm, Thomas Aasen Markeng, Robin Pedersen.
Foran fra venstre: Eirin Kvandal, Anders Fannemel, Silje Opseth, Halvor Egner Granerud, Maren Lundby, 
Marius Lindvik, Thea Minyan Bjørseth, Robert Johansson. Foto: Alexander Henningsen / Hopplandslaget
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BREDDEIDRETT OG KOMPETANSEUTVIKLING 

Sesongen 2020/21 skulle by på større utfordringer enn vanlig, men våre frivillige tok den 
utfordringen på strak arm. Vi bestemte oss tidlig for å avlyse vår Storsamling, og begynte å 
planlegge for mange små samlinger rundt omkring i landet. Dette må sies å ha vært et vellykket 
grep. Vi kom fort i gang, og allerede i slutten av april var det hopping i mange bakkeanlegg rundt 
i landet. Kollenhopp og Trønderhopp tok ansvar, og påtok seg å arrangere større samlinger for 
barn og unge. Landslagene bidro der de kunne, og når vi i tillegg for første gang avholdt samlinger 
i Evje, Spjelkavik, Skotfoss, Vikersund og Knyken, gjorde det sitt til at vi aldri har hatt flere på 
samling sommerstid i regi av hoppadministrasjonen. 

Vi avholdt for første gang samling bare for ungdom i Vikersund, der vi også testet alle utøvere. 
Landslagene var trenere, og vi hadde foredrag og barmarkstrening. Dette var også planlagt i 
vintersesongen, men på grunn Covid-19 fikk vi ikke dette til. 

Vi avholdt også flere webinarer. Landslagstrenerne Alexander Stöckl og Christian Meyer holdt 
foredrag om utvikling av utøvere, Magnus Brevig om utstyr. Kollenhopp holdt et foredrag om 
hvordan de jobbet med rekruttering, og det samme gjorde Otra IL med vekt på anlegget i Evje. 
Vi avholdt også et webinar med Halvor Egner Granerud, der utøvere selv sendte inn spørsmål, og 
dette ble meget vellykket. 

Gjennom våre samlinger, har vi vist og veiledet lokale trenere i pedagogiske og utviklingsbaserte 
retningslinjer i hvordan vi ønsker at barna skal trene. Dette har vært meget vellykket. Dette har 
vi gjort i samlingene nevnt over, men også i Trysil og Ringkollen. Vi hadde planlagt mange flere 
besøk ute, men reiserestriksjoner satte en stopper for dette.
 
Vintersesongen ble mange steder i landet meget vellykket, takket være våre fantastiske ildsjeler 
som holdt anleggene i gang.  Det blir meldt om rekorddeltagelse på flere av rennene som ble 
avholdt, og ikke minst var det mange som var på ukentlige treninger. Det ble brukt kreativitet i 
trening og konkurranser, og vi håper på å bygge videre på dette i sesongene som kommer.

Vi retter en uendelig stor takk til alle som har nedlagt et enormt arbeid for å holde hjulene i gang i 
bakker over hele landet. Ingen nevnt, ingen glemt. Sesongen har gitt oss et gledelig «problem». Det 
meldes fra mange klubber at det er mangel på ski. Vi har nå sammen med kombinert sendt ut et 
skjema for å kartlegge behovet, slik at vi kan få bestilt ski, så vi kan sørge for at alle som har lyst til 
å prøve skihopping får muligheten til det. 

Norge vant nasjonscu-
pen etter en solid sesong.
Foto: Tadeusz Mieczyn-

ski / Skijumping.PL / 
Hopplandslaget
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TOPPIDRETT

KVINNER
En resultatmessig veldig god sesong er gjennomført. Maren Lundby tok fire medaljer i ski-VM 
(gull stor bakke, sølv normal bakke, sølv i miks og bronse i lag). Silje Opseth var på pallen seks 
ganger i World Cup og med på sølvlaget i miks. Eirin Kvandal tok sin første World Cup-seier før 
hun pådro seg en alvorlig kneskade. Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm var begge med 
på bronselaget i VM. Ingebjørg Saglien Bråten har vært ute med langtidsskade. Norge ble nummer 
tre sammenlagt i nasjonscupen.

Det har vært en utfordrende sesong for kvinnehopperne, hvor kun 13 av 21 kalenderfestede 
konkurranser er blitt gjennomført. Vi må tilbake til oppstartsesongen i World Cup (2011/12) for å 
finne lignende tilstander. Koronarestriksjoner må ta mesteparten av skylden ettersom det er flest 
renn i Japan og Norge (strengete land ift. tiltak). Det må vi respektere, selv om det er vanskelig å 
forstå.

Halvor Egner Granerud 
hoppet i gul trøye nesten 
hele sesongen. Her kysser 
han World Cup-kula 
etter å ha vunnet sam-
menlagt. 
Foto: Tadeusz Miec-
zynski / Skjumping.PL / 
Hpplandslaget

Eirin Kvandal tok 
karrierens første World 
Cup-seier da hun gikk 
til topps i Ljubno. Senere 
i sesongen pådro Mo-
sjøen-hopperen seg en 
alvorlig kneskade.
Foto: Alexander 
Henningsen / Hopp-
landslaget
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VM i Oberstdorf ble vår beste arena, hvor vi fikk gjennomført alle fire konkurranser for første 
gang i et VM. De fleste som så disse rennene er skjønt enige om at verdien av kvinnehopp 
ikke akkurat gikk ned som følge av at kvinnene fikk hoppe i storbakken for første gang i VM-
sammenheng. Det ble selvfølgelig en TV-vinner, spesielt når det er jenta som har stått i bresjen for 
at storbakken kom på programmet, som vant rennet.

Det å argumentere for at kvinnelige utøvere ikke tjener nok penger på idretten sin sammenlignet 
med herrene, er å begynne i feil ende. De ulike nasjonene MÅ forstå at kalenderen til kvinnene 
trenger flere arrangører, at det er investering av penger til arrangement som skal til, gjerne med 
stor bakke og skiflyging. Da vil det bli mer interessant å følge med på og inntektene vil øke på sikt. 
Lykkes man her, kan alle de som mener at jentene tjener for dårlig ha en grunn til å stille spørsmål 
om det, men ikke før.
 
Skiforbundet gjør nå signifikante grep med å gå foran i likestillingskampen. Denne gang gjelder 
det skiflyging som det er utarbeidet et forslag fra HK/ NSF hopp om. Vi hadde også samme forslag 
oppe i fjor, men i år opplever vi at vi er bedre forberedt i alle nivå hva gjelder FIS´ komiteer og 
NSF. Vi mener det bør være gode sjanser for å lykkes med en RAW AIR-finale i skiflyging for 
jenter nå.
  
Vi har en sterk, kompetent, og sammensveiset gjeng i NSF hopp, herrelag og kvinnelag jobber 
veldig godt sammen, vi har gode muligheter fremover økonomisk, da bør vi også ha mulighet til å 
være ledende fremover, og ikke minst være forberedt for å gjennomføre når koronatiden en gang 
tar slutt.

Vi må ligge foran der og.

Maren Lundby kjempet 
hardt for å få jentene 

med i stor bakke i 
ski-VM. Med norske 
støttespillere i ryggen 

ble drømmen nådd – og 
Maren vant selv rennet 

hun var med å få på 
VM-programmet.

Foto: Alexander 
Henningsen / Hopp-

landslaget
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MENN
En sesong med mange høydepunkter, men også noen negative opplevelser. Først gratuleres Halvor 
Egner Granerud med seieren i World Cup sammenlagt. Halvor satte en ny standard for en norsk 
herrehopper med tanke på konstant prestasjon gjennom en hel sesong på øverste nivå. Han klarte 
hele 11 enkeltseirer og er dermed på nivå med Roar Ljøkelsøy som Norges mestvinnende på 
herresiden. Ljøkelsøy klarte 11 seirer gjennom hele karrieren. Med støtte av de andre på laget, så 
klarte herrelaget å vinne nasjonscupen, noe som gjør trenerteam og støtteapparat ekstra stolte. 
Sesongen har vært preget av gode prestasjoner hele veien av flere utøvere. Allerede i desember 
klarte vi å ta sølv individuelt (Granerud) og gull med laget i skiflygings-VM i Planica. Årets tysk-
østerrikske hoppuke gikk dessverre ikke like bra som det så ut i starten da vi hadde to hoppere 
med i kampen om sammenlagtseieren. I Garmisch-Partenkirchen forsvant Marius Lindvik på 
grunn av kjevebetennelse, mens Granerud ble slått i Innsbruck på grunn av forholdene.

Ski-VM i Oberstdorf ga oss medaljer, men endte litt under forventningene. Der gikk ikke ting 
helt veien etter at Halvor testet positivt for korona rett før storbakkekonkurransene. Oppsummert 
er det vel lov å si at det er en av de beste sesongene i norsk hoppsport, og det er en utmerket 
prestasjon under de forutsetningene vi hadde gjennom ressursperioden med redusert mannskap 
og budsjett.

Sesongen var preget av mange tiltak knyttet til Covid-19-pandemien og mye arbeid rundt 
tilrettelegging for reising, logistikk og ikke minst PCR-testing og smittevern. Vi opplevde at båre 
FIS og arrangørene gjorde sitt aller beste for å gjennomføre arrangementene på en trygg og sikker 
måte. Smittetallene snakker for seg selv. Snittet er mye lavere enn i samfunnet for øvrig og dermed 
har det så kalte «Snow Flake»-konseptet fungert som det skal. 

De ansatte som jobber med hopp har nedlagt en ekstraordinær innsats dette året, og har en 
betydelig andel av æren for de gode resultatene som er oppnådd. Som for hele Skiforbundet 
har også den økonomiske situasjonen fått konsekvenser for aktiviteten i hopp, inkludert 
permitteringer våren 2020. Til tross for dette er det levert svært solide resultater på alle områder 
denne sesongen. Hoppkomiteen vil spesielt takke alle som bidro, både ansatte og tillitsvalgte, for at 
vi kan være ekstremt fornøyde med resultatene denne sesongen. 

Hopplandslaget i 2020/21
Kvinner:
Thea Minyan Bjørseth, Lensbygda
Ingebjørg Saglien Bråten, Etnedal
Eirin Kvandal, Mosjøen
Maren Lundby, Kolbu/KK
Silje Opseth, Holeværingen
Anna Odine Strøm, Alta

Menn:
Anders Fannemel, Hornindal
Johann Forfang, Tromsø SK
Halvor Egner Granerud, Asker
Anders Håre, Vikersund
Robert Johansson, Søre Ål
Marius Lindvik, Rælingen
Thomas Aasen Markeng, Lensbygda
Robin Pedersen, Stålkameratene
Daniel-Andre Tande, Kongsberg



84 NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

SPORTS SCIENCE

Sport Science er en av tre sentrale avdelinger i NSF hopp, og faller innunder det som er knyttet til 
toppidretten for damer og herrer - Hopplandslaget. Avdelingen jobber med forskning og utvikling 
hva gjelder økt grad av aerodynamiske konkurransefortrinn og andre faktorer som påvirker 
resultatene. Sport Science er og har vært ledet av Magnus Brevig siden våren 2017. De viktigste 
samarbeidspartnerne for Sport Science, er sammen med sponsorer og det sportslige apparatet: 
Nammo, Olympiatoppen, Apertus, NIH, ØSTO og Technical Diffeculties.

ANLEGG

Anleggssituasjonen med hoppbakker er tilfredsstillende, selv om man gjerne skulle hatt noen 
flere helårs rekrutteringsbakker i nærmiljøer rundt omkring, samt større bakker på Sørlandet og 
i Nord-Norge. Videre er det noen bakker som gjerne skulle vært vedlikeholdt og mer driftet og 
brukt.
 
FIS-sertifikater for Vikersund, Holmenkollen og Midtstuen er administrativt fornyet for et år etter 
bildebevis ettersom bakkeinspektør ikke kunne reise inn til Norge pga. koronarestriksjoner.
Det var ras i Granåsen høsten 2020 som ble utbedret før den siste vintersesongen for bakken før 
ombygging til VM. Grunnarbeider startet våren 2021. Prosjekt med innhenting av lokale vinddata 
i Vikersund og vindmålinger i Holmenkollen fortsatte gjennom sesongen.
Det jobbes bra med rehabilitering og etablering av rekrutteringsbakker flere steder i landet. 
Spesielt høy aktivitet på dette i Trøndelag der f.eks. Mellia er gjenåpnet. Fageråsen i Mo i Rana 
er godt i gang, og noen av bakkene i anlegget er ferdigstilt. Bjørkbakken i Stjørdal gjøres til 
sommerbakke med plast og heis fra Granåsen. Forprosjektet for nye bakker i Tromsø er også 
presentert, og arbeidet med finansiering av utbyggingen startet. Kollenhopp har tatt tak ift. 
plastlegging av Holmenkollen.
 
Mobilt anlegg med fartsmåler, vindmålere, trådløst nett i kofferter og programvare for 
vindkompensasjon er anskaffet og tatt i bruk.

Maren Lundby slet 
med skade i forkant av 

sesongen, men impo-
nerte voldsomt med å ta 
hele fire VM-medaljer i 

Oberstdorf.
Foto: Alexander 

Henningsen / Hopp-
landslaget
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ARRANGEMENT

En krevende vår og sommer med usikkerhet og begrensninger ift. Covid-19, samt økonomiske 
begrensninger reduserte renntilbudet både internasjonalt, nasjonalt og regionalt.
 
Nytt av året var RAW AIR Challenge, en konkurranseuke på Lillehammer på høsten med fem 
ulike øvelser på fem dager. Bra suksess blant utøvere, sponsorer/samarbeidspartnere og media.
 
Det har også vært en krevende vintersesong med koronarestriksjoner, og lite snø i starten av 
vinteren. Med stor fleksibilitet blant arrangører og team/utøvere har vi fått gjennomført alle 
NM for senior og junior, samt de fleste norgescuprenn. Det er veldig gledelig at tiltakene som 
er gjort har hjulpet til at det ikke registrert noen tilfeller av smitte i sammenheng med noen av 
arrangementene, hverken blant utøvere, trenere, støtteapparat, funksjonærer eller frivillige hos 
arrangørene.

Alle internasjonale renn i Norge er dessverre avlyst pga. innreiserestriksjonene til Norge. Det har 
heller ikke vært tillatt med nasjonale renn for aldersbestemte utøvere.  Renntilbudet for disse har 
vært dårlig i vinter, og viktige årlige renn som Hopptreff, Hovedlandsrennet og Solan Gundersen 
Vinterleker er dessverre avlyst.

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. Siste året har det vært begrenset med fysisk deltagelse pga. 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 med på møter som har vært gjennomført 
digitalt.

NSF hopp ønsker å dele kompetanse og erfaringer og har vært pådriver for hoppsporten for 
kvinnene. Det er gledelig å se at det har resultert i en bedre kalender for kvinner på alle nivåer 
kommende sesong, og stadig flere renn i storbakke og sammen med menn. Det jobbes fortsatt for 
skiflyging for kvinner, samt likt mesterskapsprogram for kvinner og menn.

Halvor Egner Granerud 
og Alexander Stöckl 
kunne begge juble over 
en stor sesong. Granerud 
vant World Cup-sam-
menlagt, men landslags-
sjef Alexander Stöckl 
stolt kunne se at Norge 
også vant nasjonscupen.
Foto: Jürgen Feichter / 
EXPA / Hopplandslaget
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I tillegg til utenlandske utøvere på treningssamlinger i Norge og deling av arrangements-
kompetanse med Sverige gjennom bl.a. norgescup i Falun, har Norge også stilt med ressurser og 
våre beste utøvere. Vi har delt kompetanse under treningssamling i Russland. Et viktig bidrag har 
også vært internasjonal kvinnecamp gjennomført av Line Jahr på Lillehammer med trening og 
kompetansedeling på temaer som bl.a. skadeforebygging og like muligheter.

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

Med en begrenset utbredelse og en aktivitet som ikke mange fortsetter med som breddeaktivitet 
i voksen alder, blir det lite produksjon av spesialisert utstyr for hopp. Anleggene som benyttes 
har også begrenset kommersiell verdi. Det finnes altså ikke en egen industri som kan støtte hopp, 
slik som andre idretter der anleggene brukes av allmennheten og industrien selger sportsutstyr 
til store deler av befolkningen. Hopp er således i større grad avhengig av underholdningsverdien, 
som renn og profilering av de beste utøverne. Grenen har ikke rettigheter til de rennene 
med størst underholdningsverdi og som gir en kommersiell verdi, og får i hovedsak sine 
inntekter fra sponsorer som liker sporten og som vil assosiere seg med den og utøverne og den 
oppmerksomheten og profileringen dette gir.

Markedsinntekter er i 2020 opprettholdt gjennom avtaler som går over flere sesonger. Noen 
inntekter har falt bort. Samtidig er også noen inntekter økt siste periode gjennom utvidelser som 
følge av godt samarbeid og godt forhold til våre sponsorer. Det er flere avtaler som skal fornyes 
etter sesongen 2021/2022.

Omsetningen i hopp ligger årlig på ca. 30 MNOK, som brukes på toppidrett kvinner og menn, 
rekruttering, utvikling og nasjonale renn.

KOMMUNIKASJONSARBEID

Året har vært spesielt også hva gjelder kommunikasjon. Hopplandslaget gjorde grep for å være 
tilgjengelige for media gjennom sesongen med digitale pressekonferanser samt innleide ressurser 
på innholdsproduksjon. Satsningen har bidratt til at hopplandslaget har en sterk tilstedeværelse 
i Norske og utenlandske medier, samt at våre egne kanaler har fått et stort løft hva gjelder 
rekkevidde og engasjement. 

I forbindelse med VM Oberstdorf valgte hopplandslaget å kjøre alt av pressekonferanser 
selv i samarbeid med NTB. Dette var mulig da vi gjennom sesongen hadde opparbeidet god 
kompetanse rundt teknikken samt innkjøpt utstyr, og trengte NTB sitt system for signaler egentlig 
kun for å få pressekonferanser programfestet.

ORGANISASJON

Administrasjon hopp har bestått av følgende personer
Sportssjef:  Clas Brede Bråten
Hovedtrener WC menn:  Alexander Stöckl
Hovedtrener WC kvinner:  Christian Meyer
Landslagstrener WC menn:  Thomas Lobben
Landslagstrener WC menn:  Andreas Vilberg
Landslagstrener WC kvinner:  Jermund Lunder
Landslagstrener WC kvinner:  Henning Stensrud
Trener Prosjekt 2022:  Line Jahr
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Leder idrettsvitenskaplig avd.: Magnus Brevig
Servicetekniker WC menn:  Kenneth Gangnes
Servicetekniker WC menn:  Adrian Livelten
Servicetekniker WC kvinner:  Aleksander Henningsen
Arrangementssjef:  Ståle Villumstad
Utviklingssjef:  Tore Øvregård
Salgssjef:  Arne Åbråten
Markedssjef:  Bjørn Einar Romøren
Kompetansesjef:  Kjetil Strandbråten

I 2020 var store deler av administrasjonen og trenerapparatet helt eller delvis permittert vår, 
sommer og høst.  Det er også gjort en reduksjon i antall stillinger.

Hoppkomiteen (HK)
Leder:  Alf Tore Haug (Telemark og Vestfold) 
 [Bente-Lill B Romøren (Akershus) 
 frem til august 2020]
Nestleder:  Kristian Brenden (Oppland) 
 [Alf Tore Haug (Telemark) frem til august 2020]
Medlem:  Jon Ola Skrutvold (Buskerud)
Medlem:  Anniken Mork (Oslo)
 [Leif Lippestad (Oslo) frem til august 2020]
Medlem:  Anette Sagen (Nordland)
Ungdomsmedlem:  Christian Inngjerdingen (Akershus)

HK har hatt 12 møter i sesongen 2020/21. Det er blitt avholdt fagmøte vår og høst.
 
Arbeidsfordeling HK
Toppidrett Christian Inngjerdingen / Anette Sagen
Internasjonalt arbeid Alf Tore Haug / Kristian Brenden
Økonomi Alf Tore Haug
Organisasjon Alf Tore Haug
Kompetanseutvikling Jon Ola Skrutvold / Christian Inngjerdingen
Rekruttering Jon Ola Skrutvold/ Anniken Mork
Jenteprosjekt Anette Sagen / Anniken Mork
Marked Jon Ola Skrutvold / Christian Inngjerdingen
Kommunikasjon Alf Tore Haug
Arrangement Kristian Brenden
Anlegg Kristian Brenden

Representanter i FIS komiteer
FIS hoppkomite: Bertil Pålsrud
FIS Utstyrskomite: Bertil Pålsrud
FIS Bakkekomite: Torgeir Nordby
FIS Kalenderkomite: Clas Brede Bråthen
FIS Komiteen for Regler og kontroll: Geir Steinar Loeng
FIS Komiteen for Barn og ungdom:  Line Jahr [Tore Øvregård frem til april 2021]

Halvor Egner Granerud 
med World Cup-kula. 
Han er kun femte norske 
hopper som vinner 
sammenlagt etter Vegard 
Opaas, Espen Bredesen, 
Anders Bardal og Maren 
Lundby.
Foto: Jürgen Feichter / 
EXPA / Hopplandslaget
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RESULTATER

PLASTMESTERSKAP 
GRANÅSEN, TRONDHEIM, HS138, 16.10.2020

Kvinner
1. KVANDAL Eirin Maria, Mosjøen IL
2. OPSETH Silje, IL Holeværingen
3. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK
 
Menn 
1. LINDVIK Marius, Rælingen SK
2. GRANERUD Halvor Egner, Asker SK
3. HEGGLI Bendik Jakobsen, Byåsen IL
 

NM NORMAL BAKKE
MIDTSTUEN, OSLO, HS 106, 30.-31.10.2020
Menn 
1. TANDE Daniel-André, Kongsberg IF  (Kongepokal)
2. GRANERUD Halvor Egner, Asker SK
3. LINDVIK Marius, Rælingen SK
 
Kvinner 
1. OPSETH Silje, IL Holeværingen
2. KVANDAL Eirin Maria, Mosjøen IL
3. STRØM Anna Odine, Alta IF
 
Kretslag 
1. AKERSHUS 1 (Gundersrud, Villumstad, Lindvik, Granerud)
2. BUSKERUD 1 (Strand, Bjøreng, Håre, Tande)
3. SØR-TRØNDELAG (Jacobsen, Gran, Mellingsæter, Heggli)
 
Mixed Team 
1. BUSKERUD 1 (Håre, Tande, Opseth)
2. OPPLAND 1 (Myhren, Buskum, Bjørseth)
3. AKERSHUS 1 (Granerud, Lindvik, Selbekk)
 

NM STOR BAKKE 2020 
(UTSATT FRA MARS PGA. C-19)
LILLEHAMMER, LYSGÅRDSBAKKEN HS140, 5.12.2020
Menn
1. HEGGLI Bendik Jakobsen, Byåsen IL
2. RINGEN Sondre, Bækkelagets SK
3. BUSKUM Andreas Granerud, Lensbygda SK
 
Kvinner 
1. LUNDBY Maren, Kolbu KK
2. OPSETH Silje, IL Holeværingen
3. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK
 
 

NM STOR BAKKE 2021
GRANÅSEN, TRONDHEIM, HS138, 19.1.2021
Kvinner 
1. KVANDAL Eirin Maria, Mosjøen IL
2. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK
3. OPSETH Silje, IL Holeværingen
 
Menn 
1. LADEHAUG Anders, Nordre Land IL
2. OLAUSSEN Iver, Byåsen IL
3. BRAATHEN Matias, Øvrevoll Hosle IL
 

NM JUNIOR LITEN BAKKE
VIKERSUND, HS72, 9.1.2021
 
Kvinner 
1. BERGER Frida, Røykenhopp
2. KLEVEN Ingrid Hordvik, Kongsberg IF
3. TRAASERUD Heidi Dyhre, Heddal IL
 
Kvinner Lag 
1. BUSKERUD (Kleven, Berger)
2. ØSTFOLD (Gjendahl, Løken)
 

NM JUNIOR
GRANÅSEN, TRONDHEIM, 18.1.2021
Stor bakke menn, Granåsen HS138 
1. OLAUSSEN Iver, Byåsen IL
2. HEGGLI Bendik Jakobsen, Byåsen IL
3. GUNDERSRUD Adrian Thon, IL Jardar
 
Bavallen, Voss, 27.2.2021 
Normal bakke kvinner, Bavallen HS 105 
1. TRAASERUD Heidi Dyhre, Heddal IL
 
Normal bakke menn, Bavallen HS 105 
1. ØSTVOLD Benjamin, Lensbygda SK
2. SUNDAL Kristoffer Eriksen, IL Koll
3. OLAUSSEN Iver, Byåsen IL
 
Bavallen, Voss, 28.2.2021 
Normal bakke kretslag, Rena HS 109 
1. OPPLAND 1 (Selbekk-Hansen, S. Østvold, B. Østvold)
2. AKERSHUS 1 (Kvamme, Jørgensen, Gundersrud)
3. SØR-TRØNDELAG (Olaussen, Mellingsæter, Heggli)
 
Normal bakke mixlag, Rena HS 109 
1. TELEMARK OG VESTFOLD (Høines, Traaserud, Baarset)
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RESULTATER

NORGES CUP
SAMMENLAGT 2020/2021
Elite Kvinner 
1.  TRAASERUD Heidi Dyhre, Heddal IL
2. BJØRSETH Thea Minyan, Lensbygda SK
3. KVANDAL Eirin Maria, Mosjøen IL
 
Elite Menn 
1. WESTERHEIM Oscar Petersen, Bækkelagets SK
2. VILLUMSTAD Fredrik Eirinsønn, SKIMT
3. ØSTVOLD Benjamin, Lensbygda SK
 

HOVEDLANDSRENNET
LINDERUDKOLLEN, OSLO, 27.2.2021
AVLYST pga. Korona pandemi
 

HOPPTREFF (13-16 ÅR)
GRANÅSEN, NAMSOS K45 OG K65, 7.2.2021
AVLYST pga. Korona pandemi
 

SOLAN GUNDERSEN VINTERLEKER
SANDEGGBAKKEN, ALVDAL, 20.2.2021
AVLYST pga. Korona pandemi
 

NORDISK JUNIORLANDSKAMP
GRANÅSEN, NOR, 22.-23.1.2021
AVLYST pga. Korona pandemi

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  

  

JUNIOR VM
LAHTI, FIN,  11.-12.2.2021
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorco-
de=JP&eventid=48552&seasoncode=2021  
  

FIS SKI FLYING WORLD CHAMPIONSHIPS
PLANICA, SLO, 10.-13.12.2020
Postponed from March 2020 due to Corona virus pandemi  

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorco-
de=JP&eventid=47209&seasoncode=2021  
  

FIS NORDIC WORLD CHAMPIONSHIPS
OBERSTDORF, GER, 24.02.-06.03.2021
https://www.fis-ski.com/DB/general/event-details.html?sectorco-
de=JP&eventid=47209&seasoncode=2021  
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kombinert

Camp 1881 -Trysil - 
Norges Skiforbund
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kombinertkomiteens 
årsberetning 2020/2021

KOMBINERTKOMITEEN (KK)
Leder:  Edgar Fossheim, Akershus
Nestleder: Linda Svendsrud, Oppland
Medlem:  Tina Wiklem Frøseth, Trøndelag
Medlem:  Roar Eggen, Trøndelag
Medlem: Eiliv Flakne, Trøndelag
Ungdomsrepresentant:  Gudmund Storlien, Hedmark 

BREDDEIDRETT OG REKRUTTERINGSARRANGEMENT 

Det har gjennom sesongen 2020/21 vært gjennomført mye lokal aktivtet, samt en stor happening 
med Camp 1881 i Trysil, som vi med et stramt smittevernsregimen fikk gjennomført med stor 
deltagelse. Vi jobbet i det lengste med å arrangere flere nasjonale samlingspunkter, men etter 
iherdig arbeid måtte vi avlyse grunnet smittesituasjonen i Norge. 

Gjennomførte tiltak:
• Kollenhopp arrangerte juni-samling for bredden med stor aktivtet for kombinertløpere. 
• KK-samling på Lillehammer, med Supersprint og 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 («bølgen» og «Nordic Combined Bowling Challenge». NTG/LNC stilte med trenere, og 
presentere sitt tilbud til junioralder; (NTG-Lillehammer).

• Gjennomførte diskusjonsforum for alle kombinertforeldre og kombinertinteresserte. 
• Flere kretser har arrangert egne rekrutteringsarrangementer og det er blitt arrangert en rekke 

Telenorkarusell-renn i klubbregi.

Mari Leinan Lund, 
Gyda Westvold Hansen, 
Marte Leinan Lund
Foto: NTB
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TOPPIDRETT

Igjen en stor sesong, denne gang med kvinnekombinert med i verdenscup og VM!

Til tross for store utfordringer vedr. Covid-19, ble det gjennomført 16 verdenscupkonkurranser 
for menn, 1 verdenscuprenn for kvinner og 4 VM-øvelser for menn og 1 VM-øvelse for kvinner.

Dessverre ble det ikke gjennomført verdenscuprenn i Norge, disse konkurransene gir Norge 
tradisjonelt sett gode resultater.

I VM tok Jarl to gull og to sølv, Gyda vant kvinneklassen foran Mari og Marte, Jens tok bronse 
individuelt i NH, laget vant lagkonkurransen i NH (Espen B, Jørgen, Jens, Jarl) og tok sølv i Team 
Sprint LH (Jarl/ Espen A). Totalt tok åtte utøvere fra Norge medaljer i VM, totalt tre gull, tre sølv 
og to bronse og bidro til Norges totale dominans i VM. Eneste nasjon som fikk flere gull enn 
Kombinert-Norge var Østerrike med sine fire gull.

I World Cup herrer fikk vi 11 seirer på 17 konkurranser. Jarl Riiber tok ni individuelle seirer og 
vant verdenscupen sammenlagt for tredje året på rad, i tillegg vant Jens sitt første verdenscuprenn 
i Ruka og Jarl og Jørgen Team Sprint i Lahti.

I World Cup kvinner ble Gyda nr. 2 og nr. 2 også sammenlagt i kvinnenes første verdenscup. 
Marte ble nr. 4, Mari nr. 7, Hanna nr. 11 og Mille nr. 18, noe som gjorde at Norge vant 
nasjonskampen for kvinner.

I tillegg ble Norge nr. 2 i nasjonskampen bak Tyskland på herresiden. Sammenlagt har vi Jarl nr. 
1, Jens nr. 8, Jørgen nr. 12, Espen Bjørnstad nr. 13 og Espen Andersen nr. 16, i tillegg til en rekke 
utøvere som har tatt verdenscuppoeng. Totalt 13 norske herreutøvere fikk delta i verdenscupen 
sesongen 2020/2021.

Kombinertutøverne 
f.v.: Jørgen Graabak, 
Espen Bjørnstad, Jens 
Lurås Oftebro og Jarl 
Magnus Riiber med 
gullmedaljene sine for 
seieren i kombinertsta-
fetten under VM på ski 
i Oberstdorf i Tyskland. 
Tyskland kom på andre 
plass og Østerrikes lag på 
tredje plass. Foto: Terje 
Pedersen / NTB
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I COC for jentene ble Norge nr. 4 i nasjonskampen i og med at vi kun stilte i én konkurransehelg.  
Gyda Westvold Hansen ble nr. 2 sammenlagt etter tre strake seirer, i tillegg til flere jenter som tok 
poeng løpende.

I COC for gutta ble Norge igjen beste nasjon, Simen vinner sammenlagt foran Lars Ivar som igjen 
sikrer Norge ekstra kvoteplass i WC periode 1 2021/2022.

Norge dominerer COC og COC er en strålende utviklingsarena for de som skal inn i 
verdenscupen både for kvinner og menn.

I Junior-VM for jenter ble Gyda juniorverdensmester og Marte tok sølv, Norge vant miks-stafett 
med Eidar, Gyda, Marte og Andreas.

Kombinertkomiteen har opprettet et utøverutvalg for å skape dynamikk mellom utøvere og ledere 
i kombinert-Norge. 

KVINNEKOMBINERT 

For sesongen 19/20 ble det gjort endringer i organisering knyttet til satsning på kvinnekombinert 
med mål om å profesjonalisere satsningen på jentene ytterligere. Thomas Kjelbotn ble ansatt som 
NSF-trener med hovedansvar sportslig satsning på kvinnekombinert i alle tre team. Sommeren 
2019 ble det tatt ut elitelag med re utøvere og dermed var sesongen 20/21 andre sesong med 
elitelag på kvinnesiden. 

Sesongen 20/21 har vært en historisk sesong med første verdensmesterskap for jentene i 
Oberstdorf. Dette ble en stor suksess sett med norske øyne hvor de norske jentene tok alle 
pallplassene med Gyda Westvold Hansen i spissen som gullmedaljør. 

I junior-VM, som pga. Covid-19 ble flyttet til Lahti tok Gyda suverent gull, Marte Leinan Lund tok 
sølv og det norske laget tok gull i Mixed-team. 

Norsk trippel-seier i VM. 
Marte Leinan Lund, 
Gyda Westvold Hansen 
og Mari Leinan Lund.
Foto: NTB.
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Vintersesongen forøvrig ble noe amputert for kvinnene da WC-helga på Lillehammer ble avlyst og 
det ble gjennomført kun ett WC-renn i Ramsau. COC-sesongen har også vært preget av Covid-19 
og få norske jenter har fått mulighet til å representere Norge i COC denne sesongen. 
 
Sportslig er det rask utvikling i kvinnekombinert både nasjonalt og internasjonalt. Mange nasjoner 
satser seriøst, FIS er opptatt av å utvikle grenen til å ha et likeverdig tilbud for begge kjønn.
 
Fokuset framover må være å fortsatt styrke team-modellen også for jentene,  bygge kompetanse 
hos trenere, ledere og støtteapparat mht trening og utvikling for jenter. Krav om helseattest ble 
innført høsten 2019 på øverste nivå for begge kjønn og er et fortsatt viktig satsningsområde. Fokus 
på helse og sunn utvikling er et viktig tema som også FIS følger nøye med på. 

Største utfordringen for Norge i videre satsning på kvinnekombinert er å balansere satsning på 
utvikling av toppidrettsutøvere, legge til rette for rekruttering og ivareta bredden. Satsningen på 
kvinnekombinert internasjonalt er avgjørende for kombinertsportens fremtid, dette må gjenspeile 
seg i den nasjonale satsningen. Norge har tatt en viktig rolle internasjonalt og har blant annet 
arrangert digital camp for kvinnekombinert i samarbeid med Lillehammer Olympic Legacy 
Center og FIS. Dette var en stor suksess som samlet utøvere og trenere på tvers av mange nasjoner, 
i løpet av 2021 er målsetningen å gjennomføres tilsvarende camp – men da med fysisk oppmøte 
på Lillehammer. 

Kombinertutøverne 
f.v.: Jørgen Graabak, 
Espen Bjørnstad, Jens 
Lurås Oftebro og Jarl 
Magnus Riiber med 
gullmedaljene sine for 
seieren i kombinertsta-
fetten under VM på ski 
i Oberstdorf i Tyskland. 
Tyskland kom på andre 
plass og Østerrikes lag på 
tredje plass. Foto: Terje 
Pedersen / NTB
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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 og Steinkjer er i full drift og det 
samme gjelder bakkene i Molde. 

På anleggsiden så skal Granåsen bygges om og ventes ferdig i 2023. Diverse er demontert fra 
anlegget og vil flyttes over til rekruttanlegget. Ellers er Fageråsen i Mo i Rana tatt i bruk.

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 to konkurransehelger på sommer:
• Lillehammer i september
• Trondheim i Oktober (også hopp konkurransen for NM)

Var planlagt tre konkurranser men pga Covid-19 ble konkurransen i august avlyst.
 
Følgende arrangement i Norge i 2020-2021
• NM Beitostølen, november
• NC Lillehammer, desember (felles med hopp kvinner og langrenn) 
• NC Lillehammer, desember
• NC Lillehammer, januar
• NC Oslo, januar
• NC Trondheim, februar
• NC Molde, februar
• NC og JR NM Lillehammer i mars
 
På grunn av Covid-19 ble World Cup i Norge, NM del 2, Solan Gundersen, Hovedlandsrennet og 
Kombitreff avlyst.
 

INTERNASJONALT ARBEID 

Norge er godt representert i internasjonal kombinertsport. Lasse Ottesen er Race Director, 
Jan Rune Grave er Assistant Race Director, Paul Einar Borgen satt i FIS´ kombinertkomite til 
november da han ble erstattet av Edgar Fossheim,  mens Arne-Olaf Sween representerer Norge i 
sub-komiteen.  Sørli har hatt flere internasjonale TD-oppdrag. 
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ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

Kombinert har fortsatt arbeidet for å skaffe til veie bedre rammebetingelser i kraft av blant annet 
økte sponsorinntekter. Vi har fortsatt økte inntekter ved utgangen av 2020 og budsjettet for 2021 er 
16,8 mill. NOK. I revidert budsjett for 2021, er inntektene oppjustert til ca. 18,5 mill. NOK.

Kombinert fikk harde rammebetingelser som resten av NSF våren 2020 pga. pandemien. Dette 
medførte permitteringer og stopp i aktivitet, i og med at vi måtte bidra med et betydelig overskudd 
i revidert budsjett. Kombinert fikk et overskudd på ca. 1,7 mill. NOK i 2020. Dette avregnes mot 
vår fellesgjeld i forbundet, den er pr 31/12-2020 på ca.3,8 mill. NOK. 

Vi har fortsatt usolgte sponsorater og et større potensial å hente ut, i og med at noen sponsorer 
reduserte/ikke videreførte sine avtaler med oss våren 2019. I tillegg står alle større sponsorater for 
reforhandling i 2021 og 2022 foran oss. 

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 større grad fra våren 2021. Kombinert merker fortsatt at vi 
havner i skyggen av de største grenene i NSF og har fortsatt ikke nok ressurser internt pr. 2020 til å 
øke inntektene ytterligere.

Kombinert har denne sesongen hatt Block Watne som hovedsponsor og Opplysningen 1881, Swix,  
Helgeland Kraft og Bama som delsponsorer samt en rekke mindre sponsorer, kalt Strategiske 
Samarbeidspartnere. 

Kombinert har hatt økt fokus på å selge inn mer til etablerte sponsorer og har også løftet 
sponsorvolumet ytterligere i forhold før inkl. resultatbonuser fra sponsorene. Det er avholdt noen 
digitale sponsortreff i løpet av sesongen, ytterligere aktivitet som reiser og B2B er lagt på is til det 
blir normale tilstander igjen.

Verdien av logoeksponeringen for sponsorene har økt betydelig også siste år, takket være 
bevisst jobbing med utøverne opp mot media og bedre produkter å vise frem. Tallene fra VM i 
Oberstdorf er veldig sterke og tidenes beste fra VM for kombinert.

Vi har for små ressurser til oppfølging og innsalg av sponsoratene og vi er nødt til å løfte dette 
framover for å sikre inntekter som gjør at vi holder oss på konkurransedyktig nivå med våre 
hardeste konkurrenter.

Sesongen 2021/22 blir også veldig spennende med tanke på TV, da NRK vil dekke NM (Beito/ 
Harstad), WC i Norge (Lillehammer/ Oslo) og WC i Østerrike (Ramsau/ Seefeld), NENT vil 
dekke øvrig verdenscup og Discovery dekker OL i Beijing 2022.

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-lagssatsingen og gjør det mulig for en relativt liten gren som kombinert å tilegne seg ledende 
kompetanse innen teknikk og utstyrstilpasninger. Olympiatoppen har også øremerket egne midler 
til kvinnekombinert, noe som kommer veldig godt med i den videre utviklingen av idretten.

Overføringer internt i NSF utgjør ca. 10 prosent av kombinertsinntekter, adm. fee. som kombinert 
betaler tilbake til sentralt i NSF utgjør ca. 5 prosent av totale inntekter. 
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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 2020-2021 blitt noe begrenset aktivtet, men samlingspunkter og 
digitale møter med kombinertinteresserte for å diskutere tiltak og mulig løsninger som et resultat 
av færre nasjonale samlingspunkter. Opplevelsen er at det har blitt ssatt i gang flere tiltak lokalt, og 
at det har strømmet til med utøvere. 

Kompetanseutvekslingskurset:
Vi har fortsatt med kompetanseutvekslingskurset (fagdager). Gjennom tre samlinger i året 
møttes teamtrenere og landslagstrenere for å diskutere treningsfilosofi, hoppteknikk og 
langrennsteknikk basert på det nye testbatteriet vi har på alle landslagsutøvere fra ungdom til 
junior. Landslagstrenerne fungerer som mentorer for teamtrenere i det daglige, slik at vi sikrer at 
utviklingen går i riktig retning. 

KOMMUNIKASJONSARBEID 

Kombinert har i likhet med tidligere sesonger drevet et målrettet og aktivt arbeid innenfor sosiale 
medier.  Det er i hovedsak Facebook som har vært plattformen og utøverne har stått i fokus, enten 
i forbindelse med konkurranser eller i treningssammenheng. Det har vært en økning i antall 
følgere på Facebook og vi ligger nå oppunder 9300 følgere. Viktig informasjon legges fortsatt ut på 
NSFs hjemmesider.
 
Sportssjef samt de fremste utøverne på elitelaget herrer har vært de mest markante 
intervjuobjektene i media. Samtidig, og i tråd med den suksessen som elitelaget kvinner har 
opplevd, har pressen også dekket de kvinnelige utøverne i langt sterkere grad enn tidligere. Dette 
er positivt, all den tid kombinertsporten har virket å være underdekt av norske sportsmedier.
 
I samarbeid med NSFs kommunikasjonsgruppe startet vi et strategiarbeid ved inngangen til 
sesongen. Strategien legger føringer for hvordan utøvere, lagsapparat og øvrige skal kommunisere. 
Sentrale punkt i strategien 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
 
Kombinertkomiteen har foruten vår- og høstmøte avholdt åtte komitemøter (hvorav tre fysiske og 
fem digitale via Teams). Komiteen har bestått av:
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LANDSLAG OG ORGANISASJON 

Elitelagene kombinert sesongen 2020-2021
Menn:
Jørgen Graabak, Byåsen IL
Jarl Magnus Riiber, IL Heming
Espen Bjørnstad, Byåsen SK
Einar Lurås Oftebro, IL Jardar
Jens Lurås Oftebro, IL Jardar
Espen Andersen, Lommedalens IL
Magnus Krog, Høydalsmo IL

Kvinner
Gyda Westvold Hansen, IL Nansen
Mari Leinan Lund, Tolga IL
Marte Leinan Lund, Tolga IL

Utviklingslag
Kvinner:
Ida Marie Hagen, Haslum IL
Hanna Midtsundstad, Vaaler IF
Oda Leiråmo, Bossmo og Yttern IL
Mathilde Oustad, Furnes Skiløperforening
Thea Øihaugen, Gausdal Skilag
Mille Marie Hagen, Haslum IL
Nora Midtsundstad, Vaaler IF 

Menn:
Harald Johnas Riiber, IL Heming 
Lars Ivar Skårset, Søre Ål IL
Andreas Skoglund, Molde og Omegn IF
Simen Tiller, Moelven IL
Kasper Moen Flatla, IL Jardar
Jakob Eiksund Sæthre, Fossum IF
Leif Torbjørn Næsvold, Røykenhopp
Lars Buraas, Hurdal IL
Aleksander Skoglund, Molde og Omegn IF
Sebastian Østvold, Lensbygda Sportsklubb
Marius Solvik, Haslum IL
Emil Ottesen, Gausdal Skilag
Simen Kvarstad, Byåsen IL

Administrasjon, trenere og personell:
Ivar Stuan  Sportssjef
Peder Sandell  Hovedtrener 
Stian Kvarstad  Hopptrener Trondheim
Tom Hilde  Hopptrener Oslo
Gudmund Storlien  COC-ansvarlig
Jan Christian Bjørn  Utviklingssjef
Marthe Frøseth  Markedskoordinator
Jonas Amundsen  Smøresjef
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RESULTATER

NASJONALE KONKURRANSER
https://www.skiforbundet.no/kombinert/resultater/norges-cup/2020-2021/

    
INTERNASJONALE KONKURRANSER
https://www.fis-ski.com/DB/nordic-combined/calendar-results.html?eventselection=&place=&sectorcode=NK&seasoncode=2021&-
categorycode=&disciplinecode=&gendercode=&racedate=&racecodex=&nationcode=&seasonmonth=11-2020&saveselection=-1&sea-
sonselection=

Camp 1881 på Trysil.



100 NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

langrenn

Skileik.



101NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

LANGRENNSkomiteens 
årsberetning 2020/2021

BREDDEIDRETT

KLUBBAKTIVITET FOR BARN 6-19 ÅR 
Koronapandemien har medført mange avlysninger. Enkelte kretser har likevel klart å gjennomføre 
kretsmesterskap og statistikken for 2020 og 2021 er oppdatert på Skiforbundets hjemmeside: 
https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/livereslangrenn/statistikk/   

Til tross for svært mange avlysninger og et begrenset konkurransetilbud, så melder klubber om 
rekordstor oppslutning på treninger for yngre vinteren 20/21, og det blir spennende å se hvilken 
effekt dette vil ha på sikt. Antall skilisenser 13 år og eldre (sesongen 2020): 4.178 av totalt 5.720 
i Skiforbundet (6416 av totalt 8178 i 2019, 6.456 av totalt 7940 i 2018). Langrenns-tallet er en 
nedgang på 35 prosent de siste to årene. Toppårene var 2012 og 2013, da lå antallet på 8.700 av 
totalt 10.400 i Norges Skiforbund. 

SKIIDRETT OG VOKSNE (20 ÅR OG ELDRE)  
Medlemstallet økte fram til 2015, men har så gått noe ned. De største turrennene ble avlyst i 
sin opprinnelige form, 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 selges rekordmye 
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 helt avgjørende for å 
kunne tilby gode forhold.  

Unge parautøvere på 
breddesamling på 
Konnerud i august 2021.
Foto: Anne Ragnhild 
Kroken
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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. Fireårsprosjekt på rekruttering med midler fra Stiftelsen VI via 
Olympiatoppen som har bidratt til 100 prosent prosjektstilling fra 1.september 2019. Dette er 
betegnet som UPPI-prosjekt (Utvikling Prosjekt Paralympisk Idrett) 
 
Sesongen har vært preget av Covid-19-restriksjoner som har medført at to av våre store 
breddesamlinger for syns- og bevegelseshemmede; ParaVeka og samling under Ridderuka, ble 
avlyst.  

Vi fikk gjennomført fire dagsamlinger for syns- og bevegelseshemmede på barmark. I august 
samlet vi sju inviterte utøvere til dagssamling «ParaUng» på Lillehammer; tre sittende, to 
synshemmede og to stående. Åpne breddesamlinger ble gjennomført på Konnerud, i Trondheim 
og Bergen, de to førstnevnte i samarbeid med Norges Skiskytterforbund. Deltakerantallet her 
varierte fra 3-5. NRK Super var til stede på Konnerud og laget innslag med tre unge utøvere. Fire 
utøvere deltok på ParaUng dagssamling i regi av OLT, på Lillehammer hvor Magnus Evenby og 
Eirik Bye deltok som trenere. Fem ParaUng-utøvere ble også invitert til deltagelse på testløp i 
forbindelse med ParaElite/Rekrutt sin samling i november, noe som ble satt stor pris på.  
 
Da det har vært vanskelig å få til samlinger, er det i stedet blitt oppfølging av enkeltutøvere med 
klubbesøk og deltagelse på treningsturer. I mars bidro vi på Sunnaas-stiftelsen sin BrainCamp, en 
aktivitetscamp for personer med ervervet hjerneskade. Vårt bidrag inn her var tips og råd i forkant 
vedrørende utstyr etc. og skiinstruksjon under selve campen. Det var ti deltakere i alderen 16-69 
år.  

Glade og engasjerte 
ambassadører på 
samling i februar 2021.
Fra venstre: Indira 
Liseth, Mariann 
V. Martinsen og 
Christine Utne.
Foto: Anne Ragnhild 
Kroken
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For utviklingshemmede fikk vi gjennomført en vellykket helgesamling på barmark i Nittedal 
med 18 deltakere. Disse bodde hjemme og var fra Osloregionen. Den planlagte samlingen i 
Selbu, i samarbeid med Peder Morset Folkehøyskole og Selbu IL, greidde vi derimot ikke og få 
gjennomført. Heller ikke den årlige snøsamlingen for denne gruppa ble mulig å gjennomføre.  
 
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. Covid-19-situasjonen har vært en begrensende 
faktor for den planlagt framdrift. Som et ledd i en målrettet rekrutteringsprosess, har vi startet 
utviklingen et av Para-ambassadørprogram. Vi har gjennomført to ambassadørsamlinger hvor 
tema har vært informasjon og kommunikasjon. I tillegg jobbes det med å få bedret informasjon 
og informasjonsflyt på hva paralangrenn er og for hvem, slik at terskelen for å begynne skal bli så 
lav som mulig.  
 
Internasjonal Para Camp 
Sammen med Lillehammer Olympics Legacy Sports Centre, Norges Skiskytterforbund og IPC 
skulle vi ha avholdt en internasjonal Para Camp på Lillehammer april 2020, denne ble avlyst og ble 
erstattet av en digital versjon over tre dager gjennomført i november 2020. Over 100 påmeldte fra 
23 nasjoner. Bidrag fra utøvere på ParaElite og Rekrutt i forbindelse med live-streamet basisøkter. 
 

TOPPIDRETT

LANDSLAG ELITE 
Kvinner Elite: 
Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL 
Helene Marie Fossesholm, Eiker SK 
Ragnhild Haga, Åsen IL  
Therese Johaug, IL Nansen 
Ane Appelkvist Stenseth, Grong IL 
Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb Langrenn 
Heidi Weng, IL Bul 
Lotta Udnes Weng, Nes Ski  
Tiril Udnes Weng, Nes Ski 
Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb 

Menn Elite Sprint:  
Pål Golberg, Gol IL 
Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL 
Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL  
Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk og Hauger IF 
Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer SK 
Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF 

Menn Elite Allround:  
Hans Christer Holund, Lyn Ski  
Emil Iversen, IL Varden Meråker  
Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski  
Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer SK 
Sjur Røthe, Voss IL 
Didrik Tønseth, Byåsen IL  
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PARA 
Kvinner Elite 
Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag  

Menn Elite 
Trygve S. Toskedal Larsen, Trysilgutten IL  
Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL, Ole-Martin Lid, Tomrefjord IL, ledsager
 
Kvinner Rekrutt 
Indira Milena Hopsdal Liseth, TIF Viking 
 
Menn Rekrutt 
Andreas Bjørnstad, Svelvik IF 

Para Langrenn Elite.
Kvinner Elite.
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SPORTSLIGE PRESTASJONER ELITE
Sesongen 2020-2021: Sesongen har i svært stor grad vært preget av restriksjoner og begrensninger 
rundt Covid-19. NSF langrenn valgte å delta med tropp i World Cup Ruka i november 2020, men 
avsto fra deltagelse i WC Davos og WC Dresden, samt Tour de Ski. Etter Tour de Ski har Norge 
hatt tropper i alle WC-runder: Lahti, Falun, Ulricehamn og Engadin. I tillegg deltok vi med full 
tyngde i VM i Oberstdorf med historisk god uttelling. 

I verdenscupens kvinneklasse tok Norge i denne meget spesielle sesongen fem individuelle seirer 
(17 i foregående sesong) og en stafettseier. I klassen for menn tok Norge sju individuelle seirer (14 
i foregående sesong) og en stafettseier.  

Norge ble nummer to i nasjonscupen totalt (nr. to i klasse menn og nr. fire i kvinneklassen). 
Under VM i Oberstdorf tok Norge i langrenn totalt 18 av de 36 medaljene som ble utdelt (ni gull, 
fem sølv og fire bronse), og leverte med det historisk gode prestasjoner i et mesterskap som holdt 
normalt sportslig nivå til tross for begrensede rammebetingelser grunnet koronapandemien. 

Menn Elite Sprint.
Menn Elite Allround.
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Gull:  Johannes Høsflot Klæbo (sprint, teamsprint og stafett), Erik Valnes (teamsprint), Hans 
Christer Holund (15 km), stafett menn (Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund 
og Johannes Høsflot Klæbo), Emil Iversen (50 km), Therese Johaug (10, 15 & 30 km) 
og stafett kvinner (Tirill Udnæs Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie 
Fossesholm). 

Sølv: Erik Valnes (sprint), Simen Hegstad Krüger (15 & 30 km), Maiken Caspersen Falla 
(sprint), Heidi Weng (30 km). 

Bronse:  Håvard Solås Taugbøl (sprint), Hans Christer Holund (30 km), Harald Østberg 
Amundsen (15 km) og Simen Hegstad Krüger (50 km). 

 
PARA WORLD CUP 2020-2021  
På grunn av Covid-19 situasjonen ble i utgangspunktet alle WC-runder for para kansellert, men 
IPC greide heldigvis å få organisert to runder på vårparten i Planica og Vuokatti. På grunn av 
smitterisiko deltok Norge kun på siste runde i Finland. Dette var en vitamininnsprøyting for 
utøverne som fikk sesongens store mål, VM på hjemmebane, utsatt en sesong. Vilde Nilsen viser 
at treningsarbeidet hun legger ned er solid, og hun vant suverent de fire konkurransene hun fikk 
gått.  

World Cup para sammenlagt: Vilde Nilsen vant klassen stående kvinner. Indira Liseth ble 
nummer ti i klassen sittende kvinner. For menn ble Thomas Karbøl Oxaal nummer 17 i klassen 
synshemmede, mens Trygve Toskedal Larsen endte på 19.-plass.  

 
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 rekruttlandslaget hatt 12 løpere (seks menn og seks kvinner). Equinor juniorlandslag har 
hatt 11 løpere (seks jenter og fem gutter). Begge lag inngår i satsingen “Equinor Morgendagens 
Helter”. Regionlagene «Team Elon» Oslofjord, Vest, Innlandet, Midt-Norge og Nord-Norge (totalt 
44 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 og VM. Det er flere 
veletablerte, satsende klubber og kommersielle team som bidrar til at mange seniorer som velger å 
satse på langrenn.  

SPORTSLIGE PRESTASJONER REKRUTT OG JUNIOR: 
VM Junior (Vuokatti): 
Gull:  Martin Kirkeberg Mørk (10 km F). Margrethe Bergane (15km K fellesstart). Gull til 

guttene i stafetten (Edvard Sandvik, Martin Kirkeberg Mørk, Jonas Vika, Lars Agnar 
Hjelmeset). 

Sølv:  Lars Agnar Hjelmeset (Sprint K).  
Bronse: Margrethe Bergane (5 km F). Bronse til jentene i stafetten (Maria Hartz Melling, Emma 

Kirkeberg Mørk, Anna Heggen, Margrete Bergane). 

VM U23 (Vuokatti): 
Gull:  Stafett (Synne Arnesen, Jon Rolf Skamo Hope, Håvard Moseby, Hedda Østberg 

Amundsen).  
Sølv:  Aron Åkre Rysstad (Sprint K).  
Bronse:  Hedda Østberg Amundsen (10 km F). Iver Tildheim Andersen (15 km F).  
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Deltagelsen i norgescup og NM senior har vært svært begrenset grunnet Covid-19-restriksjoner. 
Det har vært totalt 372 (239 menn, 133 kvinner) unike startende i nasjonale senior-renn denne 
vinteren (av disse anslagsvis 40 juniorløpere som har vært kvalifisert etter gitte kriterier). 
Norgescup for juniorløpere og Hovedlandsrenn ble besluttet avlyst allerede i oktober, mens NM 
junior dessverre måtte avlyses i februar, alt med bakgrunn i Covid-19-situasjonen.   

Strømming og NRK-dekning av enkelte renn i Equinor NC senior har vært en betydelig suksess 
med god seeroppslutning og gode tilbakemeldinger.  

Skandinavisk Cup ble sesongen 2020/2021 ikke avholdt på grunn av Covid-19.  

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 er fortsatt positiv utvikling av rulleskianlegg, og utbyggingen vil fortsette. Det er nå ca. 100 
rulleskianlegg i Norge. Antall FIS-godkjente løyper i 2020 var 54 homologerte langrennsanlegg 
ifølge FIS sin oversikt. Fokus er fortsatt å jobbe for flere nærmiljøanlegg der folk bor. 

Heidi Weng, Therese 
Johaug, Tiril Udnes 
Weng og Helene Marie 
Fossesholm tok gull i 
stafett i Oberstdorf.
Foto: NTB.
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ANLEGGSUTDANNING  
Det ble gjennomført løypekjørerseminar i november 2020. Denne gangen ble 
løypekjørerseminaret gjennomført digitalt med 169 deltagere. Til tross for at enkelte var skeptiske 
om løypekjørere ville være med på digitalt møte, ble det meget god deltagelse.  
 
 

ARRANGEMENT

INTERNASJONALE ARRANGEMENT  
Covid-19 satte en effektiv stopper for den internasjonale World Cup-sesongen i Norge, og det ble 
ikke arrangert en eneste internasjonal langrennskonkurranse i Norge denne sesongen. Det betyr 
at WC på Lillehammer i desember, Skandinavisk Cup på Lygna i januar og WC i Holmenkollen 
i mars ble avlyst eller erstattet med utenlandske arrangører. Para-VM, som skulle arrangeres på 
Lillehammer i februar 2021, ble utsatt til januar 2022. 

 
ØVRIGE FIS-RENN  
Alle Norgescuprenn og norske mesterskap arrangeres som FIS-renn. Også i år startet vi 
med sesongåpning på Beitostølen. Likevel gjorde restriksjoner fra helsemyndighetene rundt 
koronapandemien sitt til at Skiforbundet langrenn begrenset deltakelsen i alle nasjonale 
Norgescuprenn til 55 kvinner og 90 menn, samt 55 ledere/smørere. I tillegg til sesongåpninga 
ble det arrangert Equinor NC senior på Lillehammer (Natrudstilen), Lygna, NM i Trondheim, 
Førde og Gålå. Skiforbundet langrenn hadde denne sesongen en avtale med NRK om å sende eller 
strømme de NC-rennene som ikke var omfattet av TV-avtalen. Det betydde at NRK sendte alle 
nasjonale renn på sine sendeflater og støttet en strømming i vinter (Førde). Kun avslutningshelga 
på Gålå ble ikke streamet. 

Det ble trippel norsk 
under finalen i sprint 
for menn under VM på 
ski i Oberstdorf torsdag. 
Johannes Klæbo gikk 
inn til gull, Erik Valnes 
tok sølv og Håvard Solås 
Taugbøl tok bronse. 
Foto: Terje Pedersen / 
NTB
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Turrennene i Norge har vært hardt rammet av den pågående koronapandemien. Nesten alle renn 
har blitt avlyst eller arrangert på en «ny måte». Den nye måten å arrangere på, har i hovedsak 
vært QR-renn. Her går løperne når de selv vil og registrerer sin deltakelse med mobiltelefon ved 
avlesning av QR-koder. Alternativt har man også arrangert virtuelle løp i ulike former.  
 

ARRANGEMENT I KLUBB OG KRETS  
Det er planlagt 784 langrenn, turrenn og rulleskirenn på terminlista. (730/2018, 724/2019 
og 716/2020). Av disse er 440 avlyst som følge av Covid-19, og noen få grunnet snømangel. I 
sesongen 20/21 har det vært gode snøforhold i mesteparten av landet, selv om noen fikk snø først 
i januar. 

Det arrangeres også Norgescup for funksjonshemmede. Disse er enten integrert i andre 
arrangement sammen med funksjonsfriske, eller satt opp som egne arrangement. Para hadde sitt 
norske mesterskap sammen med funksjonsfriske under NM i Granåsen, Trondheim, i januar 
2021. Her deltok åtte funksjonshemmede utøvere (13/2018, 10/2019).  
Norgesmesterskap  
 
Norgesmesterskapene og hovedlandsrennet 2021 ble arrangert/eller avlyst følgende steder: 
•  NM senior januar: Granåsen, Trondheim 
• NM mars: Granåsen, arrangør Byåsen, avlyst  
• NM junior: Nes på Romerike, avlyst 
• Hovedlandsrennet: Holmenkollen, avlyst 

KONKURRANSER PARA 
For syns og bevegelseshemmede ble det ble arrangert ti NC-renn inkludert NM, over fire ulike 
rennhelger, alle inkludert i arrangement for funksjonsfriske. Totalt har 11 utøvere deltatt på en 
eller flere rennhelger. NM i Granåsen telte som NC, hvor åtte utøvere deltok på minst en distanse. 
Grunnet Covid-19 ble det kun klasser for seniorer denne sesongen med begrensninger på 
deltakere. 

«Kick The Limits» - åpent mesterskap for utviklingshemmede - skulle vært arrangert for fjerde 
gang, men ble dessverre avlyst. Som en erstatning ble et virtuelt arrangement opprettet hvor 20 
utøvere deltok og gjennomførte to eller flere øvelser.  
 
Special Olympics World Winter Games, som skulle vært arrangert i 2021, er flyttet til januar 2022 
da opprinnelig arrangør trakk seg.  
 

ARRANGEMENTSØKONOMI  
For de større arrangementene (cuprenn og mesterskap) inngår Skiforbundet sentralt avtaler med 
arrangørene. I hovedsak kommer de fleste arrangement bra ut økonomisk. Utgifter til tidtaking 
og oppbygging av smøreområder har etter hvert blitt kostnadskrevende, så arrangementene må 
fortsatt ha enn viss størrelse for å gi penger i kassen.  

KOMPETANSEUTVIKLING
  
2020 ble gjennombruddet for digital kompetanseutvikling i langrenn. Fra mars 2020 ble 
det tydelig at vi måtte utvikle kompetanse internt for å kunne opprettholde kontakt og 
utviklingsarenaer med medlemmer, trenere, utøvere, samarbeidspartnere og media. Forskjellige 
teknologiske plattformer ble forsøkt og valgt med tanke på målgruppe. «Teams» ble benyttet 
internt i kompetanseutvikling, mens «Zoom» ble valgt eksternt. 
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Vi startet 15. april 2020 med vårt første Zoom-webinar, og endte opp med totalt 38 webinar 
ved utgangen av desember. Totalt har 1.842 deltagere, med stor geografisk spredning fra over 
20 nasjoner vært representert, og noen webinar er gjennomført på engelsk. Det er gledelig at 
webinarer også har blitt igangsatt på kretsnivå, der eksempelvis Hedmark Skikrets gjennomførte 
14 webinarer i 2020. Vår statistikk på kompetansetiltak viser en økning fra 3.410 deltagere i 2019 
til 4.291 i 2020. 

Gode tilbakemeldinger fra deltakere som understreker at webinarer gir muligheter for deltagelse 
for mange flere. Geografi og reiseavstand blir fjernet, dermed også kostnader. Dette gjorde seg 
også gjeldende for de som skulle bidra i webinarer. Axel Teichmann fra Tyskland og Egor Sorin 
fra Russland kunne møte på et kveldsmøte der representanter fra klubb-Norge på lik linje med alle 
andre deltok.  

Internt ga dette inspirasjon og nye mulighetsbilder, som igjen førte til kompetanseutvikling i 
organisasjonen. Mediemøter og oppfølging av samarbeidspartnere ble tilrettelagt digitalt. Dette er 
ikke en del av statistikken her. 

Statistikken for 2020 viser at den ordinære kursdriften på trenerutvikling har vært krevende. 
Mange av kursene krever fysisk oppmøte og praksis for å gi den beste kompetanseutviklingen. 
Noen forsøk på å gjennomføre praktiske kursdeler digitalt har blitt gjort med suksess. Trener 
3 gjennomførte sin teknikkdel via nett med trenere som sendte inn video av utøver og egen 
trenerrolle. Dette ble gjennomgått i grupper, med svært gode tilbakemeldinger. 
Fra 2020 erfarer vi også en betydelig reduksjon i kostnader. Et kompetansetiltak er tilgjengelig 
for langt flere, gjennom digital tilrettelegging. Kostnader til reise, kost og losji er fraværende. 
194 kompetansetiltak ble gjennomført i 2020 og nådde 4.921 deltagere. I 2019 var tallet 313 
kompetansetiltak og 3.410 deltagere. 

  Hva  Antall  Deltagere  Deltager 
   timer* 
  Anleggsutvikling (4t)  2  14  56 
  Årlig etterutdanningskurs for løypekjørere  1  169  2535 
  TD kurs. Krets  4  36  144 
  Webinar (2 timer)  14  368  736 
  Langrenn. Basis. Teori  2  22  44 
  Langrenn. Basis. Ski  3  23  69 
  Grasrottrener praksis ski  12  157  628 
  Trener 1. Langrenn (45t kurs)  7  86  7740 
  6 Trener 1 kursdeler langrenn   58  718  2870 
  Langrenn Webinar Trener 1  4  178  178 
  15 trener 2 kursdeler langrenn   62  1048  4003 
  Langrenn Webinar Trener 2  21  1384  1384 
  Etterutdanning. NM-kurs  1  34  68 
  3 trener 3 kursdeler langrenn  3  54  1530 
  194  4291  21985 
  Fellesdeler Trener 1**  111  1371  3372 

*    Deltagertimer = deltagere x varighet på kursdel. 
* * Ca. 80 prosent av dette er deltagere på kurs i regi av langrenn. 
 
Høsten 2020 ble det gjennomført kretsvise møter med LK-representanter, daglig leder i skikrets 
og trenerutviklere. Målet er å stimulere lokale initiativ til kompetanseutvikling i klubber og 
lag. Gjennom lokalkunnskap og raske prosesser skal det kunne iverksettes kveldskurs og 
kompetansetiltak når klubber og lag ønsker det. Eksempelvis når snøforholdene er gode. 
Kretsenes individuelle forskjeller og utfordringer må imøtekommes av tilpasninger som gjør at 
det fungerer i det enkelte lokalmiljø. Noen klubber må oppsøkes og gjøres kjent med mulighetene 
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for kompetanseutvikling, mens andre melder inn ønsker der leveransen består i å finne en 
trenerutvikler/kursholder til ønsket tid. Dette arbeidet vil fortsette videre, og med større kraft når 
koronapandemien gjør det mulig. 
 
Fra 2020 tar vi med oss ny kompetanse og erfaring i bruk av digitale plattformer, som gjør at vi 
fortsetter å være en utviklingsorientert langrennsnasjon. 

   År  Antall  Oppmøtt  Bestått  Deltagertimer 
   2020  194  4291  3723  21985 
   2019  313  3410  3251  15284 
 
2020 sett i forhold til 2019. 
Antall = kompetansetiltak i langrenn. 

 
KOMMUNIKASJON, KLUBB- OG MEDLEMSKONTAKT 
Skiforbundets avdeling for kommunikasjon og samfunn ble fra 1. januar 2020 en samlet, sentral 
enhet for kommunikasjon med en ressurs, Gro Eide, som grenansvarlig for langrenn. Overordnet i 
pandemiåret 2020 utarbeidet avdelingen en egen «KoronaKOMMstrategi» for hele forbundet med 
hovedmål å sørge for at vi sto godt rustet til å gjennomføre alle våre oppgaver når samfunnet igjen 
normaliserer seg. I langrenn ble det blant annet gjennomført flere «nyskapinger» i form av mange, 
ulike webinarer, Teams-samarbeid, SoMe-kampanjer og digitale pressekonferanser – med gode 
tilbakemeldinger fra målgruppene og deltakerne. Proaktivitet har vært langrenns mantra i 2020. 

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.  

Vilde Nilsen under NM i  
Trondheim 2021.
Foto: Scanpix.



112 NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

Det har vært kontinuerlig, proaktivt fokus på kommunikasjon og media gjennom sesongen. 
Langrenn har gjennomført medietreff både digitalt og fysisk med smittevernstilpassing. Media 
har også hatt en krevende ressurssituasjon, men prioriterer svært ofte å lage stoff på langrenn, 
noe vi har valgt å se potensialet i. Et tett samarbeid mellom sport, marked og kommunikasjon 
er godt etablert.  

SOSIALE MEDIER 
Gjennom sesongen har det blitt viktigere enn noen gang å nå ut til fans og følgere for å 
opprettholde engasjementet rundt langrenn i en annerledes sesong. Målet med våre sosiale medier 
er å være til inspirasjon, lære bort, skape en form for samhold og positiv innvirkning i samfunnet. 
 
På Facebook, Langrennslandslaget, har vi 146.000 følgere (per april 2021). Vår største 
følgerskare på Facebook er mellom 35 og 65 år, en sterk og interessant kundegruppe for våre 
samarbeidspartnere. Et meget høyt tall i norsk målestokk og ingen vi kan sammenligne oss med 
har like mange følgere.  
 
På Instagram har vi hatt en markant økning denne sesongen, spesielt i forbindelse med VM i 
Oberstdorf. Totalt antall følgere pr juni 2020 på Instagram var 160.000, per april 2021 har dette 
økt til 171.000. Aldersgruppen vi når ut til på Instagram er yngre enn på Facebook, der over 
1/3 er i aldersgruppen 25-35 år. Engasjementet i våre sosiale medier har økt i takt med flere nye 
følgere. Det har vært stor interesse rundt VM, noe som gjenspeiler seg i resultatene vi ser på det 
som postes. I løpet av VM perioden ble de produsert 294 innlegg i sosiale medier, med et samlet 
engasjement på 561.535 og en total rekkevidde på 11,9 millioner.  

Foto: NSFL - Emil 
Weberg Gundersen 

leder VM-magasinet og 
partnersendinger under 

VM i Oberstdorf 
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En ny satsning denne sesongen var digitale VM-sendinger både for partnere og fans. Det ble 
produsert 12 VM-magasinsendinger, hver dag gjennom hele VM. Og enkelte partnere hadde 
egne partnersendinger for sine ansatte og kunder. Disse digitale sendingene under VM-
perioden skapte stort engasjement i egne kanaler. Det var en god måte å aktivisere og engasjere 
langrennsinteressert publikum og samarbeidspartnere! 
 
Sosiale medier er svært viktig for våre samarbeidspartnere, og alt tyder på at det blir enda viktigere 
det kommende året. Vi ønsker å legge til rette for at både partnere og utøvere kan dra nytte av et 
tettere samarbeid. Legger vi til alle kontoer underlagt Norges Skiforbund langrenn og løpernes 
egne kontoer når vi langt over 2,5 millioner brukere av sosiale medier. Dette er uten sidestykke 
vårt sterkeste kommunikasjonsverktøy. Markedsavdelingen i Norges Skiforbund langrenn, med 
bistand fra administrasjonen i hektiske perioder, oppdaterer mediekanalene til enhver tid.  
 

MERKEVARE OG OMDØMME 
Merkevaren Langrenn har gjennom et uforutsigbart år klart å opprettholde status som den idrett 
flest nordmenn fatter interesse for. I et samfunn hvor vi skal unngå fysisk kontakt med publikum 
har tilgjengelighet i media vært viktig. Sesongens høydepunkt var VM i Oberstdorf, et mesterskap 
som engasjerte befolkningen digitalt på hjemmekontor.  

De tradisjonelle WC-øvelsene i Holmenkollen 2019/20 ble gjennomført uten publikumsfesten. 
Utover våren ble samfunnet stengt ned. Basert på sportens aktivitet ble det lagt en strategi 
for å sikre kommunikasjon med publikum via hyppig medieomtale, samt aktivisering med 
samarbeidspartnere digitalt. Første digitale milepæl var presentasjon av nye landslag. Samlet 
eksponeringsverdi i media 2020/21 er målt til 474 millioner kroner, en økning på 40 prosent 
sammenlignet med 2019/20.  
 
VM i Oberstdorf ble arrangert uten publikum. Langrenn var proaktivt tilgjengelig gjennom 
mediebildet og egne live sendinger med innslag fra Oberstdorf. Sponsor Insight viser til at 
seersnittet (659.000 seere) har økt med 121.000 og markedsandel med 8 prosent sammenlignet 
med VM i Seefeld 2019. Total eksponeringsverdi av samarbeidspartneres logo ble målt til 183 
millioner kroner.  
 
Sponsor Insight har lagt frem mediestatestikk på hvilket sponsorobjekt som måler høyest på 
medieoppslag, rekkevidde, TV-tid og seere under konkurranse. Listen omfatter Langrenn, 

Equinor Rekruttlandslag
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Rosenborg Ballklub, Fotballforbundet, Håndballforbundet, Friidrettsforbundet mm. 
Mediestatestikken viser at sponsorobjektene har stor variasjon på de fire måleenhetene, med 
unntak av Langrenn som på hvert punkt måler høyest. I mars 2021 viser målinger at to millioner 
nordmenn er interessert i Langrenn. 

Langrenns avgjørelse om å ikke delta i utvalgte World Cup renn i desember samt Tour de Ski, 
resulterte i en nedgang i mediesaker og målte TV-seere sammenlignet med 2019. Dog viser 
målinger fra Sponsor Insight at Skiforbundet Langrenn sitt omdømme ble forsterket i samsvar 
med denne avgjørelsen og fortsatte den kontinuerlige veksten fra 2007 (7%) til 23% i 2020. 
Langrenns Kvinner Elite og Menn Elite måler stabilt høyt omdømme (51%). Langrenn har i tillegg 
opplevd god støtte hos sine samarbeidspartnere etter avgjørelsen om å utebli fra deltakelse.  
 
Langrenn har i samarbeid med hovedsponsor SpareBank1 lansert «Skibanken», en bank med 
skiutstyr som ikke er blitt solgt til forbruker gjennom butikk, og blitt stående på lager over flere år. 
Vi kan anta at prosjektet vil ha en positiv effekt på omdømme. 
 
 
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.  

 

Equinor Juniorlandslag



115NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK  
Byttehelger er gjennomført fast hver høst siden 2016 i samarbeid med SpareBank1, og er et meget 
vellykket prosjekt. Grunnet Covid-19 måtte dette innstilles i år. I samarbeid med Sparebank1 og 
betydelige aktører innenfor sportsbransjen er det igangsatt et prosjekt, SKIBANKEN, som ved 
å samle inn utstyr fra bransjen og distribuere dette gratis til brukere bidrar til å utjevne sosiale 
forskjeller og få flere på ski.  

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 Langrenns-
komiteen, 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 sesongen 2019/2020, og også i 2020/2021 Det har grunnet 
Covid-19 ikke vært gjennomført fluorkontroller sesongen 2020-2021. Det har fortsatt vært 
fokus på informasjonsarbeid rundt helse, miljø og sikkerhet. Et totalt fluorforbud initiert av det 
internasjonale skiforbundet ble ikke satt ut i livet denne sesongen grunnet utfordringer knyttet til 
testmetodikk. 

Martin K. Mørk gikk inn 
til gull i jr-VM.
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MARKEDSINNTEKTER  
Langrenn omsatte i 2020 for i overkant av 93 millioner kroner. Ca. 90 prosent hentes gjennom 
kommersielle inntekter og resterende inntekt gjennom ulike tilskudd. Det er en god balanse 
mellom samarbeidspartnernes størrelse og rettigheter, samt avtalenes varighet. Tross et 
utfordrende år for flere bransjer har Langrenn i stor grad klart å opprettholde de kommersielle 
inntektene.  

AKTIVITETSBASERTE INNTEKTER  
Det har vært gjennomført et svært begrenset antall ski- og barmarkskurs for våre 
samarbeidspartnere dette året, grunnet koronapandemien. Det er høyt prioritert å få i gang igjen 
denne typen aktivitet, og la flest mulig ansatte ta del i sponsoratet.  

Norgescuprennene for senior (de fleste) har også det siste året vært strømmet, noe som gjør 
arrangementene mer synlige i media. Nytt i år er at NRK har direktesendt fra flere av rennene. 
Dette øker rennenes kommersielle verdi betydelig.  

Voksne aktive som går turrenn, har siden 1987 kunnet gjøre dette uten å være medlem i våre 
klubber. Over en tiårs periode er det arbeidet for å få reversert denne løsningen blant annet ved 
hjelp av skilisens-ordningen. Det har fortsatt ikke lykkes å få til et gjennombrudd av betydning i 
dette arbeidet, og dermed heller ikke vesentlig medlemsøkning på dette området. Vi viser ellers til 
medlemsstatistikken i beretningen.  

INTERNASJONALT ARBEID

UTØVERES RAMMEVILKÅR  
Samarbeidet med Olympiatoppen om karriereveiledning for topputøvere har fungert i mange 
år, og følges opp kontinuerlig. Mulighet for tilrettelagt utdanning finnes på mange høyskoler. De 
fleste landslagsløpere, og mange øvrige løpere på høyt nivå, har konto i Løperfondet, som er en 
god ordning for løperne.  

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. På grunn av Covid-19 ble det ikke arrangert WC-renn eller 
Skandinavisk Cup i Norge denne sesongen.

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 2020 var følgende representanter medlemmer av underkomiteer i langrenn:  
1.      Medlem Regelkomiteen:   Torbjørn Broks Pettersen  
2.      Medlem World Cup-komiteen:  Åge Skinstad  
3.      Medlem Turrennkomiteen:  Eiliv Furuli  
4.      Medlem Women’s committee:  Brit Baldishol  
5.      Medlem Rulleskikomiteen:  Asgeir Moberg  
6.      Medlem komite for Barn & ungdom:  Helen Ingebretsen  
7.      Subkomite for funksjonshemmede:   Anne Ragnhild Kroken  
8.      IPC Nordic STC:   Tor Undheim  

I august 2020 ble den internasjonale juniorsamlingen på Sjusjøen kun arrangert med det norske 
juniorlandslaget, og noen økter med Swix Kina-laget fysisk til stede. Det ble gjennomført 13 
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digitale involveringer av nasjoner fra utlandet gjennom direktesendte økter og webinarer. Trenere 
fra 13 nasjoner deltok med sin kompetanse under webinarene. Planlagte internasjonale seminarer 
ble avlyst, men det ble gjennomført ett webinar om trenerrollen. 

 
TD - TEKNISK DELEGERTE  
Under denne sesongens høydepunkt - VM i Oberstdorf - var Marthe Trondsen Teknisk Delegert 
(TD). Det har blitt gjennomført flere digitale TD-kurs høsten 2020. 

SAMHANDLING OG ORGANISASJON

ANTIDOPINGARBEID 
Løperne rapporterer via «Adams». I løpet av perioden har samtlige landslagsløpere gjennomført 
opplæring i «Ren utøver». Skiforbundet langrenn gjennomførte Antidoping-møter med alle 
løpere og støtteapparat i forbindelse med sesongstart på Beitostølen i november. For Skiforbundet 
har antall tester fra ADNO (Antidoping Norge) gått opp i koronaåret 2020 ref. ADNOs egen 
undersøkelse. Meldepliktsutøvere er blitt testet etter planen, og også mer utenom konkurranse enn 
vanlig. Utøverne har også vært mer tilgjengelige da de har vært mindre utenlands det siste året.  
 

HELSEATTESTER  
I sesongen 2020-2021 har 310 utøvere levert inn skjema. Alle løpere som skal representere Norge 
er forpliktet til å levere skjema.  

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 

Hedda Østberg Amund-
sen, Synne Arnesen, Jon 
Rolf Skamo Hope og 
Håvard Moseby gikk inn 
til gull i mixstafett i U23 
VM.
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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. Langrennssjefen leder 
virksomheten som ansatt og rapporterer til den politiske valgte langrennskomiteens leder.  
 
Langrennsorganisasjonen i 2020 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 disse tre i 
ledergruppen: Ulf Morten Aune som ansvarlig for junior-, rekrutt- og para. Kommersielt ansvar 
ved Peder Nævestad og ansvar for administrasjon/utdanning som er ivaretatt av Pål Rise.  
Figuren viser organisasjonskart Skiforbundet langrenn pr 01.01.2021.  

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 2018-2021:  
Leder:  Torbjørn Skogstad, Troms Skikrets 
Nestleder:  Kari Mørkved Sylten, Sør-Trøndelag Skikrets  
Medlem:  Sindre Bergan, Akershus Skikrets 
Medlem:  Marthe Kobbersletten Jensen, Akershus Skikrets  
Medlem:  Bjørg Sissel Kvannli, Nord-Trøndelag Skikrets  
Medlem:  Per Morten Nyeng, Oppland Skikrets 
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RESULTATER

SENIOR NM - DEL 1
TRONDHEIM, 16.01.-19.01.2021
 
10 km F kvinner 
1. Helene Marie Fossesholm, Eiker Skiklubb
2. Ragnhild Haga, Åsen IL
3. Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker
 
Sprint F kvinner 
1. Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL
2. Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb Langrenn
3. Tiril Udnes Weng, Nes Ski
 
Kvinner 15 km Skiathlon 
1. Therese Johaug, IL Nansen
2. Heidi Weng, Bul IL
3. Helene Marie Fossesholm, Eiker SK
 
Kvinner 5 km K 
1. Therese Johaug, IL Nansen
2. Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker
3. Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb Langrenn
 
Menn 15 km F 
1. Sjur Røthe, Voss IL
2. Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski
3. Harald Østberg Amundsen, Asker SK
 
Sprint F menn 
1. Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL
2. Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF
3. Emil Iversen, IL Varden Meråker
 
Menn 30 km Skiathlon 
1. Emil Iversen, IL Varden Meråker
2. Pål Golberg, Gol IL
3. Sjur Røthe, Voss IL
 
Menn 10 km K 
1. Erik Valnes, Bardufoss og Omegn IF
2. Daniel Stock, Vadsø SK
3. Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer SkikluB

SENIOR NM - DEL 2 (AVLYST)
TRONDHEIM, 25.-27.03.2021
 
 
EQUINOR NORGESCUP SENIOR
SAMMENLAGT
 
Kvinner senior 
1. Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker
2. Therese Johaug, IL Nansen
3. Silje Theodorsen, Kvaløysletta Skilag
 
Menn senior 
1. Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL
2. Daniel Stock, Vadsø SK
3. Sjur Røthe, Voss IL
 
 
EQUINOR NORGESCUP JUNIOR (AVLYST)
 
 

HOVEDLANDSRENNET (AVLYST)
HOLMENKOLLEN 26.-28.02.2021

 
JUNIOR NM (AVLYST)
NES, 26.-28.02 OG 05.-07.03.2021

NM/NORGES CUP
HTTPS://WWW.SKIFORBUNDET.NO/PARA/SKIRENN/
RESULTATER/2021/NC-LANGRENN-20-21/
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TELEMARK
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telemarkkomiteens 
årsberetning 2020/2021

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. Inneværende sesong 
har vi rekruttert to tidligere landslagsutøvere og en tidligere aktiv utøver, 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 flere neste sesong. 

KOMMUNIKASJONSARBEID
Sportskonsulenten 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. 
I lag med samarbeidspartnere, er det blitt laget et informasjonsbrev om tilbud fra leverandører 
til klubb og krets. Sammenlignet med tidligere år ble ikke verdenscupen og VM sendt live. Vi 
satset derfor mer på egenprodusert innhold (film og foto), som ble sendt ut til mediene i Norge og 
sponsorer, samt publisert på sosiale medier. Norges Skiforbund telemark vokser i SoMe (Facebook 
og Instagram). Vi ser at rekkevidden fra innlegg når flere og flere. Norges Skiforbund telemark er 

Trym Nygaard Løken 
under VM Sveits. 
Foto: FIS Telemark
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ansett som en seriøs aktør innenfor Idretts-Norge, godt hjulpet av utøvernes treningsmengde- og 
disiplin som har gitt fantastiske resultater de siste sesongene. 

ØKONOMI

Grenen får sine inntekter gjennom sponsorer, tilskudd fra Norges Idrettsforbund, tilskudd fra 
Norges Skiforbund og Skipool. Sesongen 20/21 har sportskonsulent, i nært samarbeid med 
administrasjonen, hatt ansvar for budsjett og oppfølging av grenens økonomi. I 2020 var NSFT 
sitt opprinnelige budsjettert på NOK 3.483.200,- i inntekter og NOK 3.818.826,- i kostnader, med 
planlagt bruk av eigenkapital på NOK 335.626,-. Med korona-året ble budsjettet kraftig redusert til 
NOK 3.090.511,- i inntekter og NOK 3.163.511,- i kostnader, med pålagt buffer på NOK 100.000,-. 
NSFT nådde resultatkravet på NOK 73.000,- innen utgangen av året. 

Toppidrettssamling med 
Satsningsgruppa på 

Kvitfjell. Foto: Sondre 
Skrebergene
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Norges Skiforbund Telemark har siste sesong hatt klesavtale med Skogstad. 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 20/21 ble det ikke innført egenandel for løpere tatt ut på landslag, som tidligere 
har vært på NOK 25.000,-. Årsaken er usikkerhet knyttet til muligheter for gjennomføring av 
planlagte samlinger, nasjonale og internasjonale renn. 

INTERNASJONALT ARBEID 

Norge har vært representert på FIS-telemarkskomitemøter på Teams siden våren 2020 av FIS-
representant 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. 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, som har vært i viktig i en sesong uten 
direktesendt renn. Rolf Bryn har representert Norge i regelkomitéen i FIS-telemark. 

Trym vinner gull i VM i 
Melchsee-Frutt. Foto: Fis 
telemark 
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SAMHANDLING OG ORGANISASJON 

Siden mars 2020 har NSFT hatt en sportssjef i 100 prosent stilling fra november til april (som går 
over i 50 prosent stilling i sommerhalvåret). Sportskonsulenten fikk redusert sin stilling prosent 
fra 80 % til 50 % i april 2020. Resultatkravet som kom med korona, førte med seg at trenere og 
prosjektledere ikke ble tilbakekalt høsten 2020. De ble derimot innleid til planlagte samlinger. 
For å avlaste sportskonsulent har NSFT rekruttert en markeds- og arrangementskoordinator 
i april 2021, som i all hovedsak skal ha ansvar for nye og eksisterende samarbeidspartnere. 
Vedkommende vil også bistå som støtteapparat på treningssamlinger og renn. 

BREDDEIDRETT OG ARRANGEMENT

Breddeidretten og arrangement generelt er blitt hardt rammet av koronapandemien. I NSFT var 
det planlagt flere større breddearrangement som måtte avlyses, deriblant Telemark-Camp på 
Beitostølen (7-13 år), breddesamling i Hintertux og fem åpne breddesamlinger sammen med 
Satsningsgruppa. Vi gjennomførte en alternativ breddesamling i Oslo og på Snø i Lørenskog i 
oktober 2020 med maks 20 deltakere. I juni 2020 fikk vi også gjennomført en vellykket Fonna 
Telemark-Camp med 50 deltakere i alle aldre. 

På Satsningsgruppa 20/21 har vi hatt 15 utøvere i alderen 15-21 år. Vi fikk gjennomført fem 
samlinger fra oktober til februar, deriblant et testrenn på Hafjell i februar. Grunnet begrensingene 
knyttet til nasjonale arrangement har ikke utøverne fått kjøre nasjonale renn inneværende 
sesong, noe som førte til manglende uttaksgrunnlag inn mot junior-VM. 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. Av de 13 som fikk tilbud var det 11 som takket ja. 

Sesongen 20/21 har NSFT også hatt et nærmere samarbeid med kretsene. Vi har opprettet 
rutiner for møter hver andre uke med en kretsrepresentant. Målet er å holde en kontinuerlig 
informasjonsflyt mellom oss som gren og krets. Dette arbeidet fortsetter. 

Team Norge under 
junior-VM og VM i 

Sveits. Foto: Fis telemark 
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TOPPIDRETT

Sesongen 20/21 har NSFT hatt et landslag på fire utøvere, med to herrer og to kvinner; Trym 
Nygaard Løken, Jacob Alveberg, Gøril Strøm Eriksen og Kaja Konow. Gjennomførte alle planlagte 
samlinger i oppkjøringsfasen på ski, i tillegg til to på barmark. Høsten 2020 ble alle samlinger 
avholdt i Norge. Verdenscupen ble åpnet i Bad Hindelang / Oberjoch i Tyskland. Her tok Trym sin 
første WC-seier siden skaden han pådro seg under VM på Rjukan i 2019. Verdenscupåpningen 
ble etterfølgt av en samling i Val Gardena i Italia i avvente fra FIS om verdenscup i Frankrike 
ble arrangert eller ikke. Verdenscupen i Passy i Frankrike ble arrangert i begynnelsen i februar, 
etterfølgt av verdenscupavslutning i Thyon, Sveits i begynnelsen av mars. Trym Nygaard Løken 
tok tredjeplass sammenlagt i verdenscupen og annenplass sammenlagt i WC parallell. 

I VM i Melchsee Frutt i mars ble det arrangert både junior-VM og VM. Norge tok 11 medaljer 
totalt. Detter er det beste resultatet på flere år. Kaja tok tre gull og en bronse i junior-VM. 
Stjerneskuddet Emma Araldsen tok sølv i junior-VM og Jacob tok sølv i junior-VM. I VM hentet 
Trym med seg ett gull, to sølv og en bronse hjem til Norge. 

RESULTATER

VM, junior-VM og WC på FIS.

Verdenscupåpning Tysk-
land. Foto: Fis telemark 
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RANDONEE
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randoneekomiteens 
årsberetning 2020/2021

BREDDEIDRETT

Vi har sett at randonee-aktiviteten har økt nasjonalt over flere år og korona har også gitt grenen 
en ytterligere push da mange har søkt utendørs aktivitet samt at mange heisanlegg både nasjonalt 
og internasjonalt har vært stengt. 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. Dette har vært tilpasninger til en spesiell sesong med 
pandemi, men som har vært populære og gode rekrutteringsarenaer. 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. Randonee-linjen på Tingvold vidregående 
skole har per dags dato tre aktive utøvere og flere videregående skoler vurderer nå å starte 
randonee-linje. Olympiatoppen har også opprettet en satsing-gruppe hvor vi har to utøvere i 
alderen 15 og 16 år.

TOPPIDRETT

Nasjonalt har våre utøvere deltatt på norgescup Voss Rando. Alle andre konkurranser er blitt
kansellert eller det er innført smittevernsregler som har ført til at utøverne ikke har hatt mulighet
til å delta. Vinnere ved Voss Rando ble Hans-Inge Klette og Malene Blikken Haukøy.
Landslaget for 2020/21-sesongen: 

Sebastian Krogvig.
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Hans-Inge Klette, Viljar IL.
Vegard Øie, Romsdal Randoneeklubb.
Erik Kårvatn, Trollheimen Fjellsportsklubb
Edvard S Sætran, Torvikbukt Idrettslag
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 randonee-sporten i heisanlegg i hele landet. Hver 
krets og klubb har dette som mål der hvor det er mulig og mange har i dag kommet frem til gode 
løsninger. 

En oversikt over hvor det i dag er tilrettelagt for randonee i alpin-anlegg:
- Tusten Skiheiser, Molde.
- Surnadal Alpinanlegg

Tre av fem landslags-
utøvere klare til dyst 
i VM Andorra. Foto: 
Gudmund Kårvatn.
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Kjekt på ungdomssam-
ling i Romsdal. Foto: 
Jorid Bjerkeset

ARRANGEMENT

EVERESTING 
8. oktober 2020 ble randoneelandslaget utfordret til å bestige verdens høyste fjell, Everest 8849 
moh i den nye innendørshallen til SNØ i Oslo. Deltagerne Vegard Øie og Hans-Inge Klette 
forserte 8880 høydemeter på 13 timer, mens Edvard S Sætran klarte 8000 hm på tiden 15:06:05, og 
Trym D Lødøen med 6320 hm på tiden 09:16:57.

Med en provisorisk basecamp i bunnen av bakken hadde utøverne tilgang på både mat- og 
drikkevarer, i tillegg til en egen sone for å feste fellene under skien før de begynte på stigningen 
- før de røsket av fellene på toppen og satte utfor - og gjentok dette 111 ganger. Alle var fornøyde 
med innsatsen og syntes det var en spennende start på skisesongen. Stor takk til SNØ for 
utfordringen og god tilrettelegging.

Ungdomssamling Romsdal 9. september 2020.
Romsdal Randoneeklubb arrangerte ny ungdomscamp i 2020. Til sammen deltok 14 deltakere 
i alderen 12-20 år, som var med på en treningshelg fylt med fysisk trening og mestring, bedre 
kjennskap og bruk av utstyr, sosialt samvær og deltakelse i den lokale konkurransen Aksla Opp i 
Åndalsnes.

ORGANISASJON
Organisasjonen er helt basert på frivillighet og dugnadsarbeid. Randoneeutvalget består
av representanter primært fra Vestlandet, men også fra Innlandet og Nord-Norge.
Alle møter og samlinger har foregått på digitale plattformer.
Sportsjef og leder: Mikkel Frodahl, Sogn og Fjordane Skikrets.
Medlem: Jorid Bjerkeset, Møre og Romsdal 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.
Medlem: Martin H Bartnes, Trondheim Skikrets (deltatt i utvalg siste del av sesong 21).
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PARA UTvalget
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para-utvalgets 
årsberetning 2020/2021

ORGANISERING

Leder Sveinung Karlsen, Skistyret
Medlemmer Bjørg Sissel Kvannli, NSF langrennskomiteen
 Anne-Cathrine Enstad, NSF alpinkomiteen
 Bjørn-Inge Drabløs, NSF kretsrepresentant
 Mariann Vestbøstad Marthinsen, utøverrepresentant
Adm. Anne Ragnhild Kroken, NSF langrenn

PARA-UTVALGETS MANDAT
Para-utvalget skal arbeide for inkludering av mennesker med funksjonshemninger innen bredde 
og rekruttering i Norges Skiforbund. Målgruppene er syns- og bevegelseshemmede, hørsels-
hemmede/døve og utviklingshemmede som kan benytte seg av ski, sittende eller stående. 

RETNINGSLINJER
Utvalget skal, sammen med ansvarlig ansatt, prioritere de 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 grener, en utøverrepresentant og en 
representant fra krets. Parautvalget rapporterer til skistyret og utarbeider handlingsplan for 
tingperioden. Parautvalget har i perioden gjennomført fire møter, alle på Teams. Utvalget blir 
sittende et år ekstra, ettersom Skitinget ble flyttet til 2021 på grunn av Covid-19.

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; Tommy Rovelstad på langrenn og 
Beate Cathrin Haugen i alpint. Disse stillingene er finansiert med eksterne prosjektmidler fra 
henholdsvis Stiftelsen VI og Stiftelsen Dam. Både langrenn og alpint har trenerressurser opp mot 
para-lag.  

KLASSIFISERING
I sesongen 20-21 har det ikke blitt gjennomført nasjonale klassifiseringer, dette knyttet til 
situasjonen rundt Covid-19. IPC starter opp Online klassifiseringskurs for snøidretter i april 2021 
med eksamen medio mai. Her er seks deltakere fra Norge påmeldt; fire på medisinsk side, en fra 
alpint og tre fra langrenn, alle med fysioterapibakgrunn og god kjennskap til sin idrett. I tillegg er 
det to med trenerbakgrunn fra langrenn. Klassifisering gjennomføres i panel med medisinsk og 
teknisk personell. 

TILDELING BREDDEMIDLER 
Parautvalget har fordelt 200.000 kroner til ti ulike breddetiltak etter søknader for sesongen 
2020/21. Tiltakene er forankret i klubb eller krets og omfatter alle målgrupper samt begge grener.
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ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR
Virksomheten er i hovedsak finansiert gjennom NIFs Post 2- og 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».

God aktivitet i 
Lillehammer Skiklubs 

Paragruppe.
Foto: Anne Ragnhild 

Kroken.

Ledsageren har en viktig 
rolle i Paraidretten.

Foto. Anne Ragnhild 
Kroken.
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OVERSIKT MEDLEMSTALL PARA

    Antall klubber           Antall medlemmer    
   Skikrets 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

   Østfold  1 1 1 2 0 0 1 0  0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
   Akershus  5 6 7 8 4 6 3 5  7 48 35 22 37 43 44 40 47 49
   Oslo  9 8 10 7 3 7 7 6  6 173 79 82 75 25 59 78 137 115
   Hedmark  8 5 6 5 1 3 4 4  6 10 5 7 9 1 3 4 5 9
   Oppland   12 12 11 12 6 8 6 9  11 13 17 11 17 10 16 27 31 20
   Buskerud  2 6 8 9 4 2 4 8  6 5 14 21 14 4 3 19 25 7
   Telemark og Vestfold 10 9 11 13 2 3 8 4  5 15 11 10 16 2 9 10 6 7
   Agder og Roga-land  14 10 12 10 3 5 6 6  5 21 15 16 22 4 8 23 21 19
   Hordaland 6 4 6 8 2 0 1 3 7 10 5 10 12 3 0 44* 6 14
   Sogn og Fjordane  8 7 4 7 0 3 2 4  3 11 12 6 11 0 4 4 5 3
   Møre og Romsdal  12 7 9 6 1 1 2 4  2 32 13 19 10 4 4 2 5 2
   Sør-Trøndelag  8 6 7 3 2 3 4 4  7 17 10 11 5 2 2 14 21 24
   Nord-Trøndelag  11 10 10 9 2 6 3 2  4 27 18 22 15 2 8 3 2 4
   Nordland  10 12 8 11 2 5 6 6  4 37 27 19 30 3 61 65 64 10
   Troms 12 12 11 12 5 8 6 6  8 36 18 23 26 5 14 12 11 13
   Finnmark 4 7 6 8 2 2 3 1 3 5 11 12 9 7 5 6 1 5
   Sum 132 122 127 130 39 62 66 71  84 461 291 292 309 115 240 352 387 301

Tabellen viser antall klubber pr krets og antall medlemmer pr krets med funksjonsnedsettelse hentet ut fra idrettsregistreringen. 

Paraalpin familien 
vokser – fra samling 
Hafjell april 2021.
Foto: Synne Sofie 
Stangeland.

Tabellen viser antall klubber og medlemmer pr krets med funksjonsnedsettelse hentet ut fra 
idrettsregistreringen. Ved gjennomgang ser vi at det er noen klubber som har uteblitt i registrering 
av medlemmer med funksjonsnedsettelse enkelte år. Det forekommer også noen feilregistreringer, 
som f.eks. at en alpinklubb i Hordaland har 44 medlemmer med funksjonsnedsettelse. 

AKTIVITETSTILTAK
Det vises til beretning for langrenn og alpint, for både bredde og toppidrettsaktivitet para.
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Norges Skiforbunds
styre, ansatte,
komitéer og utvalg
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NORGES SKIFORBUNDS STYRE
President Erik Røste
Visepresident Eva Tine Riis-Johannessen
Styremedlem Tove Moe Dyrhaug 
 Erik Bruun
 Sveinung Karlsen
 Andrea Bell Pedersen
 Birgit Lovise Skarstein
 Ola Evjen
 Øystein Tamburstuen
 Alf-Tore Haug 
 (august 2020)
 Bente-Lill Romøren
 Alf Tore Haug 
 (fra august 2020)
 Edgar Fossheim 
 Torbjørn Skogstad 
 Rolf Bryn
Ansattes representant Ståle Villumstad
Varamedlem Pål Angell Bergh
 

ANSATTE NORGES SKIFORBUND
SENTRALADMINISTRASJON 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg
Kommunikasjon Rolf Nereng (30%)

Leder Økonomi Andreas Lind Groh
Business Controller Mats Nysæter
Regnskapsansvarlig Hege Felumb Nerli
Controller    

Mari H. Seim
Økonomimedarbeider Eva Kjerstadmo Aasebø

Leder Organisasjon Øistein Lunde
Organisasjon og 
prosjektkonsulent Bente Langørgen
Rådgiver HR Line Heitmann
Rådgiver Anlegg Marit Gjerland
Rådgiver krets og klubb Atle Rolstadaas 
 (frem til 31.10.20)
Medisinsk ansvarlig Ola Rønsen (30%)
Administrasjonssekretær Nanna Skonnord 
 (frem til 31.03.21)

Leder kommunikasjon Espen Graff
Informasjon/media Claes-Tommy Herland
Kommunikasjonsmedarbeider Steinar Bjerkmann
Kommunikasjonsmedarbeider Gro Eide

Arrangementssjef Terje Lund
Arrangementskoordinator Marita Andresen
Markedsansvarlig Petter Ekran
Salgsansvarlig Henning Olsbakk
Ansvarlig riggteam/salg TV Joachim Nystad

ALPINT
Sportssjef Claus Ryste
Markedssjef Espen Østerhaug
Rekruttering Stefan Havnelid Johnsen
Utdanningsansvarlig Einar Witteveen
Sport Science Robert Reid
Markedskoordinator Erika Tøsse

FREESTYLE
Prosjektleder Freeski Christoffer Schach
Konsulent Eivind Gjeraker 
 (frem til 30.11.20)
Arrangementsansvarlig Marte Mejlænder-Larsen 

Gleditsch (40%)
Prosjektansatt Michelle Hasle (40%)

HOPP
Sportssjef Clas Brede Bråthen
Utviklingssjef Tore Øvregård
Markedssjef Bjørn Einar Romøren
Kompentansesjef Kjetil Strandbråten
Arrangementssjef Ståle Villumstad
Markedskonsulent Arne Åbråten

 
KOMBINERT
Sportssjef Ivar Stuan 
Markedskoordinator Marthe Frøseth 
 (frem til 31.12.20)

 
LANGRENN
Langrennssjef Espen Bjervig
Leder utdanning og adm. 
Oppg Pål Rise
Markedsansvarlig Emil Gundersen
Sponsoransvarlig/event/digital Åselinn Krane Heimdal
Sponsoransvarlig aktivitet Peder Nævestad  

(frem til 31.12.20)
Kommersiell leder Peder Nævestad 
 (fra 01.01.21)
Adm. Medarbeider Brynhild Sætha
Utviklingssjef Brit Baldishol
Utdanningskonsulent Per Elias Kalfoss
Landslagskoordinator Ulf Morten Aune
Landslagsassistent Bjørnar Sandvig
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TELEMARK
Sportssjef Per Olav Tangen (50%)
Sportskonsulent Gunnhild Sofie Vangsnes 

(50%)

ANSATTE NORGES SKIFORBUND – 
KRETSADMINISTRASJON
Agder og Rogaland, adm.sjef Petter Furseth
Akershus og Østfold, adm.sjef Thor Gjelsvik
Buskerud, adm.sjef Liv Høgli
Finnmark, adm.sjef Eli Rognmo
Hedmark, adm.sjef Jan Olav Andersen
Hordaland, adm.sjef Bernt Rusten
Møre og Romsdal, adm.sjef Stig Aambø
Nordland, adm.sjef Lars Nystadbakk
Nord-Trøndelag, adm.sjef Bjørn Bruvoll
Oppland, adm.sjef Ellie Lein
Oslo, adm.sjef Toril Vik
Sogn og Fjordane, adm.sjef Ingrid Narum
Sør-Trøndelag, adm.sjef Stian Kampenhaug Eckhoff
Telemark og Vestfold, adm.sjef Marie Renate Haugen
Troms, adm.sjef Birgitte Gustavsen/
 Asgeir Moberg

KRETSLEDERE  
Agder og Rogaland Pål Angell Bergh
Akershus   Vidar Ruud
Buskerud   Steinar Berthelsen
Finnmark  Svein Tore Dørmænen
Hedmark  Mette Thorslund
Hordaland Johan Børsheim 
Møre og Romsdal Astrid Eide Stavseng
Nordland Arnfinn Paus 
Nord-Trøndelag Siv Jørgensen
Oppland Kjell Berge Melbybråten  
Oslo Gudbrand Bakke 
Sogn og Fjordane Finn Årdal
Sør-Trøndelag Siri Darell 
Troms Turid Krudtå
Vestfold og Telemark Johnny Mortensen
Østfold Tore Sandem
Skiforeningen  Stian Berger Røsland

NORGES SKIFORBUND – 
ANKEUTVALGET
Leder Per Magne Kristiansen
Nestleder Pål Th. Teigen
Medlem Vegard Ulvang
Medlem Lars Inge Graabak
Medlem Jørn Olav Bekkelund
Medlem Olav Magne Dønnem
Medlem Odd Inge Austevoll

NORGES SKIFORBUND – 
KONTROLLKOMITEEN
Leder  Arvid Wisløff 
Nestleder  Gunhild Dugstad  
Medlem  Sigvat Morken 
Varamedlem  Hanne Toftdahl
Varamedlem Arve Wittbro

NORGES SKIFORBUND – 
LOV- OG PÅTALEUTVALGET
Leder Andreas Ekker
Nestleder Toril Skaflestad
Medlem Ruth Schmid  
Varamedlem Marie Nybø 
Varamedlem Henning Sætre 

NORGES SKIFORBUND – 
VALGKOMITÉ
Leder Sverre K. Seeberg
Nestleder Hege Mortensen 
Medlem Finn Årdal
 

NORGES SKIFORBUND – 
HEDERSKOMITE 
Leder Sverre K. Seeberg
Medlem Per Ottesen
Medlem Johan Baumann
Medlem Erik Røste
Medlem Toril Skaflestad
Sekretær Øistein Lunde  



137NSF ÅRSBERETNING 2020/2021 

PARA-UTVALGET
Leder Sveinung Karlsen
Alpint Anne Cathrine Enstad
Langrenn Bjørg Sissel Kvannli
Kretsrepresentant Bjørn Inge Drabløs
Utøver representant Mariann Vestbøstad 
 Marthinsen
Norges repr. i IPC STC 
Nordic Skiing Tor Undheim
FIS Subcommittee for 
Para Snowsports  Anne Ragnhild Kroken

NORSKE REPRESENTANTER I FIS
Erik Røste FIS Council, Member
Inggard Lereim Vice Chairman, Medical 

Committee
Hanna Weigard Skjebstad  FIS Court 
Terje Lund Advertising Matters
Espen Graff P. Relations and Mass Media
Anne Lise Rolland Legal and Safety
Anne Ragnhild Kroken Sub.Com for Para 

Snowsports
Andrea Bell Pedersen Sub.Com for Masters 
 Racing

ALPINT
Claus Ryste  Alpine Committee 
 Executive Board
Marius Arnesen Sub.Com for World Cup 
Andrea Bell Pedersen Sub.Com for Womens 

Alpine Skiing
Stefan Havnelid Johnsen Sub.Com Classification of 

Alpine Competitors
Stefan Havnelid Johnsen Sub.Com for European Cup 
Stefan Havnelid Johnsen Sub.Com for Courses 
 Inspectors and Controllers
Stefan Havnelid Johnsen Sub.Com for Youth & Chil-

dren’s questions (erstattet  
Andrea B. Pedersen – 

 okt. 20)
Anne Cathrine Enstad Sub.Com Rules (erstattet 

Lars. I. Graabak–okt. 20) 
Anne Cathrine Enstad Sub.Com for Courses 
 Inspectors and Controllers 
Nils Dregelid Sub.Com for Courses 
 Inspectors and Controllers
Roland Johansson Sub.Com for Alpine 
 Technical Delegates

FREESTYLE
Kristin Sæterøy Freestyle Committee
Christoffer Schach Sub. Com. for Park and 

Pipe, Freeski 
Ola Keul Sub. Com. for Park and 

Pipe, Snowboard

 
HOPP
Bertil Pålsrud  Ski Jumping Committee
Bertil Pålsrud  Sub.Com for Equipment 

and Develop, Chairman
Torgeir Nordby Sub.Com Jumping Hills 
Geir Steinar Loeng  Sub.Com for Officials, Rules 

and Control 
Clas Brede Bråthen Sub.Com for Calendar 

Planning 
Line Jahr Sub.Com for Youth & Chil-

dren’s questions (erstattet 
Tore Øvregård – okt.20)

KOMBINERT
Edgar Fossheim  Nordic Combined Commit-

tee (erstattet Paul E.  
Borgen – okt. 20)

Arne Olav Sween Sub.Com for Officials, Rules 
and Control (erstattet  
Jørn O. Bekkelund – okt.20)

Mari Leinan Lund Athletes Commission

LANGRENN
Vegard Ulvang Chairman Cross Country 

Committee
Åge Skinstad  Sub.Com for World and 

Continental Cups 
Brit Baldishol Sub.Committee for Ladies 
Eiliv Furuli Sub.Com for Popular Skiing 
Helen Ingebretsen Sub.Com for Youth & 
 Children’s questions 
John Aalberg Sub. Com for Rules and 

Control 
Asgeir Moberg Sub.com. for Roller Skiing

TELEMARK
Birger Goberg Telemark Committee
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STATISTIKK 
OG TABELLER
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KOMMER 1. JUNI
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