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skistyrets beretning 2011-2012

skistyrets arbeid
hovedmål
•	 Ski	skal	være	Norges	nasjonalidrett	og	være	forankret		
	 g jennom	stor	utbredelse	i	det	norske	folk

•	 Norge	skal	være	verdens	beste	skinasjon

•	 Gode	anlegg	og	løyper	skal	være	tilg jengelig	for	alle	som		
	 ønsker	å	bruke	ski	uavhengig	av	ferdighetsnivå	

•	 NSF	skal	g jennom	sin	virksomhet	bidra	til	gode		 	
	 oppvekstvilkår,	fine	naturopplevelser	og	god	folkehelse.			
	 Vi	skal	være	en	viktig	samfunnsaktør	som	tar	hensyn	til		
	 natur,	klima	og	miljø

vinteren 2011-2012
Vinteren 2011-2012 har vært preget av gode sportslige resultater. 

Hopp og kombinert har hatt stor sportslig fremgang denne sesongen. 

Alle grener har vært representert med pallplass i World Cup og 

Norge hadde vinnerne av den totale verdenscupen i langrenn 

for damer og i hopp for menn. Kombinert vant nasjonscupen 

sammenlagt, alpint World Cup Super-G sammenlagt og telemark 

parallellcupen sammenlagt.  

Det gjennomføres et omfattende rekrutterings- og breddearbeid 

i alle grener. Dette har blant annet resultert i spesielt gledelige 

resultater i mesterskap på JR nivå for alpint, langrenn, kombinert og 

telemark. 

VM i skiflyging i Vikersund ble gjennomført i februar med stor 

oppslutning blant media og publikum. Det ble i forbindelse med 

arrangementet gjennomført et ekstraordinært kretsledermøte. Tema 

for dette møtet var ny skipolitisk strategi for perioden 2012-2016. 

skistyret
Skistyret har siden juni 2011 til og med mai 2012 gjennomført 10 

styremøter og behandlet 127 saker. De største og viktigste sakene 

som har vært behandlet har vært:

•	 Oppfølging	av	grenenes	økonomi

•	 Arrangementssaker,	herunder	tildeling	av	tilskudd	og	mesterskap

•	 Avslutning	av	VM	arbeidet,	herunder	Holmenkollutbyggingen

•	 Diverse	reglementsendringer

•	 Idrettspolitisk	dokument	2011-2015,	påvirkning	av	innhold

•	 Skipolitisk	dokument	2012-2016

NSF	deltok	aktivt	i	prosessene	før	og	under	Idrettstinget	i	2011.	

Den	endelige	utformingen	av	Idrettspolitisk	dokument	er	i	

betydelig grad preget av innspill og saker med utspring i NSF. Ved 

beretningsperiodens utløp forberedes et ekstraordinært idrettsting 

med	Vinter-OL	som	hovedsak	i	tillegg	til	ny	behandling	av	lovsaken	

knyttet	til	sammensetningen	av	Idrettstinget.

Stein	Opsal	tiltrådte	som	generalsekretær	15.	august	2011.	Truls	

Jahnsen fungerte som generalsekretær frem til tiltredelsen. 

Økonomiavdelingen ble høsten 2011 styrket med en controller. 

ungdoms-ol og en mulig ol-søknad 2022 
President	og	generalsekretær	har	samarbeidet	med	NIF	for	at	en	

eventuell	OL	søknad	for	2022	skal	behandles	på	ekstraordinært	

idrettsting	våren	2012.	Oslo	er	valgt	som	vertskapsby	ved	en	

eventuell	søknad.	Lillehammer-regionen	og	Kvitfjell	vil	være	sentrale	

ved avviklingen av blant annet de alpine øvelsene.

Norge	er	tildelt	Ungdoms-OL,	Youth	Olympic	Games,	på	

Lillehammer	i	2016.	Historiens	første	vinterutgave	av	YOG	ble	

avviklet	i	Innsbruck	i	januar	2012.	Norge	hadde	med	til	sammen	

26 utøvere, hvorav 13 representerte Skiforbundets grener. Rundt 

60 nasjoner deltok i syv idretter, og til sammen sto 63 øvelser på 

konkurranseprogrammet.
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økonomi
2011 har vært et godt økonomisk år for Norges Skiforbund. Det har 

vært en omsetning på 189 millioner kroner eksklusiv finansinntekter. 

Resultatet	er	et	overskudd	på	0,5	millioner	kroner.	Det	er	første	gang	

siden 2008 at NSF har overskudd i driftsregnskapet, hvilket betyr 

at en omstilling etter bortfall av automatinntektene er gjennomført 

tidligere enn det som ble vedtatt på Skitinget i 2008. 

På Skitinget i 2008 ble det gjennom langtidsbudsjettene for 2008-

2012 vedtatt et planlagt samlet underskudd i perioden 2008-2012 

på	mnok	62,5.	Det	samlede	underskuddet	i	perioden	2008-2012	har	

vært mnok 61,1.  Underskuddene skulle hvert år i perioden reduseres 

gradvis med en antatt benyttelse av egenkapital på henholdsvis mnok 

17,5	(2008),	mnok	15	(2009),	mnok	12,5	(2010),	mnok	10	(2011)	og	

mnok	7,5	(2012).	Dette	skulle	ved	utgangen	av	2011gi	en	planlagt	

egenkapital	på	mnok	67,5.	

Skitinget i 2008 la til grunn at NSFs langsiktige egenkapital skal 

være	minimum	50-60	mill.	kroner.	Dette	prinsippet	ble	gjentatt	på	

Skitinget i 2010. Egenkapitalen er ved utgangen av 2011 92 mill., 

altså	rundt	25	mill.	mer	enn	langtidsbudsjettet	fra	2008	la	til	grunn.	

Skistyret fattet i 2009 vedtak om endringer i de økonomiske 

ansvarsforholdene i forbundet ved at grenene skulle bli ansvarlige 

for egne kommersielle inntekter og derved også for sine egne 

kostnader. Samtidig ble NSFs sentrale administrasjon nedbemannet 

med om lag 1/3. Målsettingen med denne omstillingen var å etablere 

en bærekraftig økonomi i alle ledd i forbundet. Det konkluderes 

med at snuoperasjonen er fullført i tråd med de forutsetninger 

som ble lagt til grunn i 2009, hvor Skistyret la til rette for å 

imøtekomme en ny økonomisk hverdag. Automatinntektene var på 

det	høyeste	77,8	millioner	kroner	i	2005,	redusert	til	7,9	millioner	i	

kompensasjonsmidler i 2008. Etter 2008 har Skiforbundet ikke hatt 

noen slike inntekter. 

Fra 2008 og til 2012 har det vært en vekst i sponsorinntekter og 

eksterne tilskudd. Dette har mer enn kompensert for bortfallet av 

automatinntektene. 

Veksten	i	omsetning	har	vært	21,6	millioner	kroner	(12,8%)	fra	2010	

til	2011.	Det	har	vært	en	vekst	i	omsetning	på	61,5	millioner	kroner	

(48%)	fra	2008	til	2011.	

Effekten av omstillinger vil ikke synes umiddelbart i regnskapene. 

Til dels fordi selve omstillingen medfører ekstraordinære kostnader 

og dels fordi de markedsmessige resultater ofte kommer etter lange 

prosesser som er styrt av andre forhold enn NSFs egne budsjetter. 

Dessuten krever bedre kostnadsstyring tiltak og endrede rutiner 

som det tar tid å implementere i en så kompleks organisasjon som 

NSF. Med regnskapet for 2011 må man kunne konstatere at den 

økonomiske snuoperasjonen som Skistyret vedtok i 2009 har vært 

vellykket.

breddeidrett
mål
1.		Breddeidretten	skal	baseres	på	en	kultur	som	preges	av		
	 skiglede,	variert	aktivitet,	sosialt	samvær,	samarbeid	og		
	 gode	opplevelser

2.	Barne-	og	ungdomstilbudet	i	den	organiserte	skiidretten		
	 skal	først	og	fremst	bidra	til	stor	bredde

3.	Skal	øke	registreringen	av	skiaktivitet	på	alle	nivåer

4.	Skal	øke	antall	medlemmer	fra	160	000	i	2008	til	200	000		
	 i	2012

medlemsutvikling
Resultatene fra idrettsregistreringen pr. 31.12.2011 er gjengitt på side 

133. 

47%	av	medlemmene	våre	er	under	13	år,	13%	av	medlemmene	er	

13-19	år,	5%	av	medlemmene	er	20-25	år	og	35%	er	over	26	år.	Den	

største utfordringen er fortsatt å holde på medlemmene i overgangen 

fra barn til ungdom. Dette gjelder alle grener. 

Aktiviteten	organiseres	pr.	31.12.2011	i	1	149	skiklubber	totalt.	

rekruttering
For barn i aldersgruppen 6-12 år har det vært gjennomført en rekke 

fellesprosjekter tilpasset idrettslag, skoler, barnehager og foreldre. 

I	tillegg	til	fellesprosjektene	jobber	grenene	aktivt	med	å	øke	

rekrutteringen til sin gren gjennom spesifikke grenprosjekt.  Årets 

idrettsregistrering	viser	en	økning	på	2%	blant	medlemmer	under	13	

år,	det	tilsvarer	en	økning	på	1	426	nye	medlemmer.	

Klubbundersøkelsen i 2011 viser at mange idrettslag og skiklubber 

aktiviserer og legger til rette for skiskoler og skiaktiviteter for barn 

som	ikke	er	medlemmer.	30,6%	av	klubbene	svarer	at	de	har	aktivitet	

for barn som ikke er medlemmer. En viktig jobb for idrettslagene 

er å få alle barn som deltar i aktivitet til å bli medlemmer. NSF skal 

gjennom sine kampanjer og prosjekter stimulere til nettopp dette. 



side 7
skistyrets beretning 2011–2012

telenorkarusellen 
Det viktigste og største rekrutteringsprosjektet i NSF er 

Telenorkarusellen.	Sesongen	2011/2012	ble	over	75	000	barn	

aktivisert gjennom renn i idrettslag og skiklubber rundt om i hele 

landet,	mot	70	000	i	2010.		Over	520		klubber	har	vært	med	som	

arrangører denne sesongen. 

Gjennom å arrangere gode skirenn og alternative konkurranseformer 

for barn, kan skiklubbene får en økt rekruttering i aldersgruppa 

6-12 år og bidra til at flere holder på lenger. Mange klubber gir 

tilbakemelding om at det er enklere å legge til rette for alternative 

konkurranseformer når det er underlagt Telenorkarusell-paraplyen. 

Viktige elementer i konseptet Telenorkarusellen er tips til alternative 

konkurranseformer som langrennscross, skicross, kombicross, 

telecross og allsidighetsrenn, hvordan arrangere gode skirenn for 

barn og hvordan bruke lyd, musikk og speaker på skirenn for barn. 

Spennende skirenn er med på å øke rekrutteringen. 

Flere tall om Telenor karusellen finnes på side 138.

nye barnas.skiklubb.no
Høsten 2011 ble den nye nettsiden «barnas.skiklubb.no» lansert.

Det er en side for barn, foreldre, trenere, ledere og lærere og her 

finnes all informasjon knyttet til skiidrett og barn.

distansekort på nett
Vinteren 2011 startet utviklingen av nytt «Distansekort på nett» på 

ny	IT	plattform.	Nettsiden	var	planlagt	ferdig	til	sesongstart,	medio	

november 2011. Grunnet vanskeligheter med leveransen av det 

nye produktet har dessverre ikke nettsiden vært aktiv i sesongen 

2011/2012, noe som har ført til mange skuffede barn og foreldre. 

Skiforbundet beklager at nettsiden ikke har fungert som planlagt 

denne sesongen.

«skolen på ski-konkurransen» og 
«klubbkonkurransen»
Fordi «Distansekort på nett» ikke har vært aktivt denne sesongen, 

er ikke ”Skolen på ski konkurransen” og ”klubb-konkurransen” 

gjennomført vinteren 2011/2012. Konkurransene har derfor mistet 

mange trofaste brukere både blant barn, foreldre, trenere og lærere. 

Det ble imidlertid sendt ut trøstepremier til de skolene, barnehagene 

og idrettslagene som aktivt har brukt distansekortet tidligere, som en 

motivasjon for å ta det i bruk igjen neste sesong.

ski i skolen
Denne	sesongen	ble	det	gjennomført	lærerkurs	i	Oslo,	Grong,	

Beitostølen og Ålesund. Kursene ble gjennomført i tett samarbeid 

med	henholdsvis	Norges	Idrettshøgskole,	Campus	Indre	Namdal	og	

skoleutviklingsprosjektet	for	indre	og	midtre	Namdal	og	Landslaget	

for	fysisk	fostring	(LFF)	avdelingen	Møre	og	Romsdal.	Prosjektet	

«Idrettsglede	i	skolen»	har	også	felles	kurs	for	lærere,	der	deltagerne	

kan delta på praktiske økter i alle våre idretter. Skiforbundet har 

bidratt med kompetanse  i basistrening på kursene.

Materiell til skoler og idrettslag, Barnas Skimerke og pokaler

Vi tilbyr ulike typer arrangørmateriell til skoler, idrettslag og familier. 

Det	distribueres	gjennom	idrettsbutikken.no.	I	tillegg	selges	Barnas	

Skimerke og pokaler. Denne sesongen er det solgt totalt 3998 Barnas 

Skimerker	(bronse,	sølv	og	gull),	mot	8	909	i	fjor,	og	648	tre-	og	

femårspokaler, mot 903 i fjor. Fordi «Distansekort på nett» ikke har 

vært aktivt denne sesongen, har vi hatt en merkbar nedgang i salget 

dette året. 

barne- og skoleaktiviteter på tv-sendte skirenn
De	TV-sendte	skirennene	i	alle	grener	(World	Cup	og	NM)	er	viktige	

rekrutteringsarenaer for skiklubbene lokalt. 

Vinteren 2011/2012 er det gjennomført barne- og skoleaktiviteter 

på	åpningsrennet	på	Beitostølen	(flyttet	til	Sjusjøen),	World	Cup	

hopp/kombinert	på	Lillehammer,	NM	nordiske	grener	på	Voss,	WC	i	

telemark på Rjukan, World Cup alpint på Kvitfjell og World Cup 
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freestyle på Voss og VM i Skiflyging i Vikersund, totalt 7 arrangement. 

FIS	ønsker	at	alle	nasjoner	skal	gjennomføre	barnearrangement	

på World Cup renn etter modell fra Norge, og har brukt NSFs 

arrangement som gode eksempler overfor andre nasjoner. 

mobile hoppbakker og utstyr til klubber
Også	i	sesongen	2011/202	har	det	vært	arbeidet	aktivt	med	

utplassering av mobile hoppbakker og fordeling av utstyrspakker 

til klubber. Noen kretser har kjøpt inn eller bestilt egne mobile 

hoppbakker. Det er stor etterspørsel og lang venteliste på bakkene 

og det jobbes nå med å etablere samarbeid med flere aktører slik at 

produksjonskapasiteten økes.

Klubber som søkte om utstyrspakker i 2010 og som ikke fikk tildelt 

utstyr da, ble prioritert denne sesongen. 

produksjon av hoppbakker til skoler
Gjennom samarbeid med Trivselsprogrammet og Gjensidigestiftelsen 

har Skiforbundet videreutviklet de mobile hoppbakkene slik at de nå 

er godkjente lekeapparat. Det er produsert 10 slike bakker som vil bli 

plassert på skoler i Østlandsområdet. Skoler som har hoppgrupper 

eller hoppmiljø i nærheten, vil bli prioritert. 

skoleprosjekt med miniski og mobile hoppbakker
Gjennom prosjektet ”På ski der du bor” ønsker Skiforbundet 

gjennom skikretsene å tilby skiaktivitet til barn som ikke har et 

tradisjonelt forhold til ski. Sesongen 2011/2012 er det skoleprosjekt i 

Groruddalen	i	Oslo	og	i	Drammensområdet	i	Buskerud.	Prosjektene	

er initiert av hopp i samarbeid med avdeling barn- og bredde, og 

de	er	gjennomført	i	samarbeid	med	Buskerud	skikrets	og	Oslo	

skikrets. Aktiviteten gjennomføres av et team med instruktører som 

besøker skolene. Det er gjennomført aktivitetsdager på 26 skoler i 

Groruddalen,	og	på	15	skoler	i	Drammen	og	Nedre	Eiker.	Totalt	er	41	

skoler og over 20 000 barn blitt aktivisert. 

Prosjektet	er	finansiert	av	Norsk	Tipping,	Color	Line	og	Post	3-midler,	

i tillegg til lokale midler i skikretsene og andre aktører i nærmiljøet.

Våren 2011 igangsettes et nytt prosjekt i Hedmark i samarbeid med 

Hedmark skikrets.

tilskudd og miniski til krets – på ski der du bor
Som en del av prosjektet «På ski der du bor», har også alle 

kretsene fått tilskudd og miniski for å starte egne lokale varianter 

av skoleprosjektet. Kretsene har valgt skoler som er en del av 

Trivselsprogrammet, og igangsatt ulike skoleprosjekt med miniski 

der klubber i nærmiljøet legger til rette for aktiviteten. 

fis snowkidz award 2012
Som	en	del	av	FIS	«Bring	Children	to	the	Snow»-kampanje	ble	FIS 

SnowKidz	Award	tildelt	for	første	gang	i	2010.		På	FIS	Kongressen	

i	Sør-Korea	i	mai/juni	våren	2012	kårer	FIS	nye	vinnere.	Norges	

Skiforbund har sendt inn bidraget ”På ski der du bor” til konkurransen. 

 

toppidrett
mål
1.		Norge	skal	være	verdens	beste	skinasjon	målt	i	antall		
	 medaljer	og	poeng	i	internasjonale	mesterskap	og	World	Cup

2.	 Norge	skal	være	beste	nasjon	i	VM	nordiske	grener	i	Oslo		
	 2011,	VM	telemark	Rjukan	2011,	VM	skiflyvning	Vikersund		
	 2012	og	VM	freestyle	Voss	2013

3.	 NSFs	toppidrettssatsing	skal	til	enhver	tid	være		 	
	 forankret	i	idrettens	etiske	normer	og	retningslinjer.	

4.	 NSFs	landslag	skal	ha	det	beste	sportslige	tilbudet	til	de		
	 beste	utøverne

5.	 Skal	prege	utviklingen	av	skisporten	på	internasjonalt	nivå

6.	 NSF	skal	bidra	til	gode	trenings-	og	konkurransetilbud	til		
	 de	beste	utøverne	i	ungdomsgruppa
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Sesongen 2011/2012 ble preget av sterke norske resultater i alle 

grener.	I	langrenn	befestet	Norge	posisjonen	som	klart	beste	nasjon.	

Hopp og kombinert oppnådde markant sportslig fremgang. Alpint 

fikk flere seire i World Cup og dominerte sesongavslutningen på 

Kvitfjell.	I	telemark	og	freestyle	var	igjen	Norge	i	toppen	med	mange	

sterke prestasjoner i World Cup.

I	World	Cup	sammenlagt	vant	Anders	Bardal	i	hopp	og	Marit	Bjørgen	

i	langrenn.	Aksel	Lund	Svindal	gikk	til	topps	i	super-G	cupen	i	alpint. 

Aksel	Lund	Svindal,	Therese	Johaug	og	Mikko	Kokslien	tok	hver	sin 

tredjeplass sammenlagt. Marit Bjørgen ble av internasjonale sports- 

journalister i 2011 kåret til ”Verdens beste kvinnelige idrettsutøver”. Mer 

detaljerte	resultater	i	FIS	World	Cup	er	omtalt	i	grenenes	rapporter.

verdensmesterskap
Det eneste internasjonale mesterskap for senior som ble avviklet denne 

sesongen var VM i skiflyging. Et meget vellykket mesterskap både 

sportslig og arrangementsmessig gav sølv individuelt til Rune Velta.

I	junior-VM	ble	det	oppnådd	mange	sterke	norske	prestasjoner.	I	

nordiske grener ble det et individuelt gull i langrenn og kombinert, 

og gull i laghopp for menn. Junior-VM i alpint ble avviklet i 

Italia	med	Norge	som	klart	beste	nasjon	med	fire	gull,	tre	sølv	og	

en	bronse,	i	tillegg	til	en	rekke	sterke	plasseringer.	I	junior-VM	i	

telemark	som	ble	avholdt	i	Spania	tok	det	norske	laget	5	medaljer,	3	

sølv og 2 bronse. For andre gang i historien vant Norge Marc Hodler 

Trofe for prestasjonene i junior VM alpint. 

samarbeid nasjonalt og internasjonalt
Samarbeidet	med	Olympiatoppen	er	nært	og	godt.	De	avholdes	

regelmessige møter på ulike nivåer, både administrativt og 

på sportssjef- og trenernivå. Utøverne benytter i stor grad 

treningsfasilitetene	og	kompetansen	som	Olympiatoppen	tilbyr.	

NSF	er	representert	i	en	rekke	utvalg	og	komiteer	i	FIS,	og	

Norge spiller derved en sentral rolle i utviklingen av skisporten 

internasjonalt	innen	alle	disipliner.	I	samarbeid	med	Antidoping	

Norge	og	FIS	følger	NSF	systematisk	opp	antidopingarbeidet.

landslagene
Grenenes markedsposisjon og sponsorinntekter varierer i stor 

grad, og det medfører ulike muligheter for den sportslige satsing på 

landslagene. De fleste grenene har i sesongen hatt god økonomisk 

utvikling og har gjennomført et godt og omfattende landslagstilbud. 

Unntaket er grenen Freestyle som har vært påvirket av en vanskelig 

markedssituasjon, og har gjennomført et noe redusert opplegg. 

Sentraladministrasjonen bistår i markedsarbeidet i grenene ved 

behov.	Tilskuddene	fra	Olympiatoppen	har	også	denne	sesongen	

vært viktige bidrag for å opprettholde det sportslige tilbudet for flere 

av de mindre grenene. Alle grenene arbeider systematisk med junior- 

og ungdomsutøverne gjennom et bredt sportslig tilbud og variert 

konkurranseprogram. Resultatene fra blant annet junior-VM i de 

ulike grenene viser at Norge står godt rustet til å opprettholde den 

sterke internasjonale posisjonen i alle grenene i de kommende årene.

I	samarbeid	med	Høyskolen	på	Lillehammer,	Oppland	

Fylkeskommune,	Olympiatoppen	og	Alpinkomiteen	er	det	startet	

et	høyskoletilbud	for	alpinister	på	Lillehammer.	Prosjektet	er	et	

pilotprosjekt hvor toppidrett og utdanning kombineres for alpine 

utøvere som er knyttet til landslagene. 

sunn jenteidrett
Prosjekt «Sunn Jenteidrett» fungerer godt. NSF deltar aktivt i 

prosjektet og er representert i styringsgruppen med visepresident 

Erik	Røste,	langrennssjef	Åge	Skinstad	og	generalsekretær	Stein	Opsal.

Prosjektet har denne sesongen i samarbeid med ekspertise fra 

Olympiatoppen,	lansert	nye	retningslinjer	for	vurdering	av	

vektreduksjon og spiseforstyrrelser i toppidretten. Retningslinjene 

er konkrete og er lagt til grunn ved vurdering og oppfølging av 

utøverne gjennom sesongen. Se for øvrig egen rapport fra prosjektet 

Sunn jenteidrett for mer utfyllende informasjon. 

arrangement
mål
1.	 Skal	sikre	så	gode	og	attraktive	skirenn	og	arrangement		
	 at	mange	ønsker	å	delta

2.	 Skal	bidra	aktivt	til	utvikling	av	gode	arrangører	og	godt		
	 kvalifiserte	frivillige	på	alle	typer	arrangement

3.	 Skal	bidra	til	å	utvikle	nasjonale	og	internasjonale		 	
	 arrangement	som	profilerer	norsk	skiidrett	og	Norge	som		
	 skinasjon	på	en	god	måte

4.	 Skal	bidra	til	å	øke	inntekstgrunnlaget	til	norsk	skiidrett		
	 g jennom	store	arrangement

5.	 Skal	bidra	til	at	VM	nordiske	grener	Oslo	2011	og		 	
	 VM	Skiflyvning	Vikersund	2012	blir	en	folkefest,	samt	
		 at	VM	Telemark	Rjukan	2012	bidrar	til	utvikling	for		 	
	 telemarksporten	internasjonalt
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terminlisten
Totalt var det i sesongen 2011/2012 planlagt 1131 terminfestede renn 

i Norge, med følgende fordeling pr gren:

Alpint:		 	 185
Freestyle:		 	 25
Hopp:			 	 172
Kombinert:		 	 63
Langrenn:		 	 505
Langrenn,	turrenn:		 	 164
Telemark:		 	 17

En stadig tidligere start på konkurransesesongen kan være en 

utfordring for gjennomføring av alle arrangementer som er oppsatt 

i terminlisten. For sesongen 2011/2012 ble det dessverre relativt 

mange avlysninger som følge av manglende snøforhold. 

it systemer for arrangementer 
Idrettens	IT-system	«Sportsadmin»	har	fungert	tilfredsstillende	når	

det gjelder arrangementsadministrasjon/terminliste og påmelding. 

Denne sesongen har også Alpint tatt i bruk påmelding gjennom 

«Sportsadmin» i langt større grad enn tidligere, og dermed benytter 

de	fleste	av	NSFs	grener	dette	systemet.	Totalt	er	125	656	påmeldinger 

gjort	gjennom	«Sportsadmin»	(45781)/	Min	Idrett	(79875)	i	sesongen	

2011/2012.I	desember	2011	lanserte	NIF	en	lenge	etterspurt	betalings- 

løsning knyttet til «Sportsadmin», i første omgang for utprøving hos 

noen utvalgte arrangører. Første versjon av betalingsmodulen fungerte 

imidlertid ikke hensiktsmessig, og løsningen er derfor fortsatt under 

utvikling. NSF har godt håp om at denne skal være klar til neste sesong.

nsf arrangørportal og frivilligportal 
I	sesongen	2011/2012	var	det	to	store	arrangører	som	brukte	NSF	

sin arrangørportal, da i all vesentlighet den delen av portalen som 

håndterer de frivillige. Portalen ble brukt under NM Nordiske grener 

på Voss og i forbindelse med gjennomføringen av VM i Skiflyging i 

Vikersund. VM Freestyle på Voss er nå i gang med bruk av portalen 

frem mot deres mesterskap som skal gjennomføres i februar i 2013. 

En enklere utgave av arrangørportalen knyttet til arrangements- 

forberedelser og gjennomføring av arrangement er utviklet videre og 

gjort tilgjengelig gratis for alle brukere gjennom skiforbundet.no.  

reglement 
Etter den omfattende gjennomgangen og oppdateringen av 

fellesreglementet og standardavtalene våren 2011 har fokus vært på 

implementering av endringene i grenreglementene. Dette er nå gjort 

for de fleste grener, men fortsatt gjenstår noe arbeid da dette er en 

omfattende prosess. Så langt det er hensiktsmessig holdes alle NSFs 

reglement	oppdatert	iht.	FIS	sine	reglement.

arrangementsøkonomi
Gjennom avtaler om internasjonale medierettigheter og nasjonale 

rettigheter	får	NSF	inntekter	i	størrelsesorden	25-26	mill.	kroner,	

avhengig av hvor mange renn som blir arrangert i Norge. Det alt 

vesentlige	av	disse	inntektene	blir	viderefordelt	til	NM-,	EC-,	COC-	

og WC-arrangører for å sikre arrangørene et inntektsgrunnlag for å 

gjennomføre kvalitetsmessige gode arrangement.   

NSF har økt sin innsats med salg av arrangementssponsorater og 

arenareklame.	Omsetningen	har	økt	fra	mnok	9,6	i	2009	til	nærmere	

mnok 12 i 2011. Økningen kommer først og fremst arrangørene til 

gode, samtidig som den har gitt muligheter for videreutvikling av 

arrangementene i NSF regi. 

tv avtaler 
Sesongen 2011/2012 var første år med nye TV avtaler med NRK på 

nasjonalt	nivå	og	med	In	Front	på	internasjonalt	nivå.	Det	praktiske	

samarbeidet med nevnte aktører fungerte meget bra gjennom 

sesongen. NSF samarbeider også med firmaet Mediatec om TV 

produksjon	av	de	skirenn	NRK	selv	ikke	produserer.	Også	dette	

samarbeidet fungerte godt og Mediatec leverte gode TV bilder til 

distribusjon på NRK. 
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gjennomførte arrangement
Vinteren 2011/2012 ble det gjennomført World Cup renn i hopp, 

kombinert, freestyle, telemark og alpint i Norge. 

NSF er en betydelig arrangør av renn på nivået under World Cup. 

Slike renn har bred internasjonal deltakelse, høye krav til teknisk 

gjennomføring og brukes i de fleste grener som kvalifiseringsrenn til 

World	Cup	nivå.	I	sesongen	2011/2012	ble	det	gjennomført	8	COC	

renn	i	Hopp,	3	COC	renn	i	kombinert,	4	Europacup	renn	i	Alpint,	2	

Europacuprenn	i	Freestyle	og	4	Skandinavisk	Cup	renn	i	Langrenn.	

Det ble i sesongen gjennomført i alt 12 Norgesmesterskap i NSF 

sine	grener,	samt	14	Jr	mesterskap.	Det	største	NM	hvert	år	i	antall	

deltakere og TV eksponering er NM del 1 i Nordiske grener, som 

denne sesongen ble det gjennomført på Voss. Mesterskapet ble en 

stor suksess med mange tilskuere og god teknisk gjennomføring. 

Sesongen 2011/2012 ble en utfordrende sesong med hensyn til snø 

og værforhold. Vinteren kom sent, og åpningsrennet på Beitostølen 

måtte avlyses. Påfølgende World Cup renn måtte også flyttes fra 

Beitostølen til Sjusjøen. Det ble også utfordrende å få gjennomført 

World	Cup-arrangementene	på	Lillehammer	i	hopp	og	kombinert	

første helgen i desember, men arrangøren gjorde en god jobb og fikk 

gjennomført arrangementet etter planen.  

World	Cup-hopprennet	i	hopp	ble	i	år	en	stor	suksess	med	over	15.000 

tilskuere på en torsdag kveld. Videre holdt World Cup-arrangementene 

i Kvitfjell som vanlig meget høy standard. Det var også dette året 

stor folkefest under World Cup langrenn i Drammen på tross av 

et	ufyselig	vær.	I	Rjukan	ble	historiens	første	sprint	parallell-renn	

gjennomført i Telemark. Rennet ble vist på NRK1. På Voss arrangerte 

man	for	første	gang	siden	OL	på	Lillehammer	hopp	i	freestyle,	dette	

som en del av forberedelsene til VM i Freestyle på Voss i 2013. 

Gjennomføringen av nordiske grener i Holmenkollen holdt høyt 

nivå, og langrennen samlet mange tilskuere både i arenaen og i 

løypene. Publikumsoppslutning på det tradisjonelle hopprennet 

søndag var for dårlig. Det arbeides i etterkant av arrangementet med 

utvikling av konsept og program for Holmenkollen de neste årene 

for å sikre fulle tribuner og folkefest. 

vm i skiflyging i vikersund 2012 
VM i Skiflyging ble gjennomført i februar 2012 og ble en stor 

suksess.	I	alt	samlet	mesterskapet	65.000	tilskuere	og	det	nye	og	

oppgraderte anlegget fungerte meget bra og viste at Vikersund 

i særklasse er verdens største hoppbakke. Etter det vellykkede 

mesterskapet er det klart at Vikersund vil bli tildelt World Cup-renn 

minst	hvert	andre	år	i	kommende	5	års-periode.	

vm i freestyle på voss i 2013
VM i Freestyle skal gjennomføres på Voss i 2013. Som et ledd i 

forberedelsene. NSF har i samarbeid med Voss Freestyle-klubb 

etablert et eget selskap til å gjennomføre mesterskapet etter samme 

modell	som	Ski-VM	i	Oslo	ble	gjennomført	i	2011.	Mesterskapet	vil	

bli gjennomført i Myrkdalen ved Voss med unntak av halfpipe som 

av	tekniske	grunner	vil	bli	arrangert	i	Oslo.

mesterskap i fremtiden
Med gjennomføringen av VM i Freestyle på Voss neste sesong har 

NSF	og	Norge	gjennomført	4	mesterskap	på	3	år.	

For tiden pågår det en utredning om Norge skal søke VM i Alpint 

lagt til Hafjell/Kvitfjell i 2019. 

anlegg
mål
1.	 Skal	øke	skiidrettens	tilgang	til	gode,	snøsikre	anlegg		
	 tilrettelagt	for	helårs	aktivitet	på	alle	nivå

2.	 Skal	arbeide	for	å	øke	den	offentlige	innsatsen	knyttet	til		
	 eierskap	og/eller	drift	av	skianlegg

3.	 Skal	arbeide	for	at	innretningen	med	spillemiddelordningen		
	 til	enhver	tid	ivaretar	skiidrettens	behov,	samt	at	
		 skiidrettens	andel	av	spillemidlene	står	i	forhold	til		
	 aktiviteten

4.	 Skal	sikre	at	utbyggingen	og	oppgraderingen	av	anlegg		
	 skal	g jøres	med	en	tydelig	miljøprofil

spillemidler
I	2011	utgjorde	skiidrettens	andel	av	søknader	om	spillemidler	til	

anlegg	5%	av	den	totale	søknadssummen,	hvilket	var	en	økning	på	

1%	poeng	fra	2010.	Totalt	søkte	skiklubber	om	spillemidler	for	144	

millioner kroner, og fikk innvilget 36 millioner av disse. Dette gav en 

innvilgelse	på	25%.	Skiidrettens	andel	av	den	totale	søknadsmassen	

har	vært	stabil	mellom	4-5	%	de	siste	5	år.	

Skiforbundet	utbetalte	i	2010	kr.	1	546	000	til	snøproduksjon,	basert	

på	tildeling	gjort	til	klubber	i	2006	og	2007.	Det	var	4	klubber	som	

mottok penger. 

Det	ble	utbetalt	til	sammen	kr.	1	615	000	i	spillemidler	til	utstyr.	

101 klubber mottok penger gjennom ordningen. 
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nasjonalanlegg
Hoppanlegget i Vikersund mottok i 2011 penger til anlegget over 

statsbudsjettet. Det er første gang i historien at et idrettsanlegg 

mottar en bevilgning over statsbudsjettet i tillegg til ordinære 

spillemidler. Bevilgningen var et resultatet av godt samarbeid mellom 

anleggseier, kommune, fylkeskommune og Norges Skiforbund. 

I	Holmenkollen	arbeides	det	fremdeles	for	at	breddedelen	av	nasjonal-

anlegget skal bli ferdig. Skiforbundet har vært en betydelig pådriver for 

å få sikret økonomi til å ferdigstille de små hoppbakkene i Midtstuen. 

Nasjonalanlegget i Kvitfjell har mottatt spillemidler til 

videre oppgradering av A-nett posisjoner, bygningsmasse, 

snøproduksjonsanlegg og permanent kabling.

breddeanlegg
Spesielt Hopp og Kombinert har tilrettelagt for utvikling av mobile 

hoppbakker og bruk av miniski. Dette har ført til at skiaktivitet er 

blitt gjort tilgjengelig for barn der de daglig ferdes og oppholder seg 

på skoler og i nærmiljøer. Arbeidet har styrket utviklingen av anlegg i 

nærmiljøet	spesielt	i	pressområder	i	Oslo	og	Akershus.	

Prosjektet «Plast i små hoppanlegg» er også i 2011 videreført 

gjennom en satsning innvilget av Kulturdepartementet i 2006. 

I	2011	har	anleggene	Yrken	i	Steinkjer	og	Granåsen	i	Trondheim	fått	

ferdigstilt sine rekrutteringsanlegg gjennom disse midlene. 

kostnadskrevende anlegg
Skianlegget	i	Knyken,	Birkebeineren	Skistadion	på	Lillehammer	

og Grønnåsen hoppanlegg i Tromsø er tildelt penger via 

Kulturdepartementets program for kostnadskrevende anlegg. 

kommersielle aktører i skianlegg
Gjennom vinteren 2011/2012 har stadig flere kommersielle 

aktører startet kursvirksomhet og trening i både klubb-eide og 

kommunalt eide skianlegg. For flere skiklubber har dette medført 

utfordringer for tilrettelegging av egen aktivitet, da de kommersielle 

aktørene enkelte steder fortrenger aktiviteten for barn og unge 

med henvisning til allemannsretten. Aktørene har flere steder gjort 

sin inntreden i klubbanlegg hvor løyper blir kjørt og snø legges på 

dugnad av skiklubben. Skiforbundet har adressert problemstillingen 

som skapes som følge av dette overfor Kulturdepartementet, som 

videre vil diskutere problemstillingen med Miljøverndepartementet. 

Det synes som om den kommersielle virksomheten vil bli økende i 

årene som kommer og det er viktig at NSF inntar en aktiv holdning i 

arbeidet med å finne gode løsninger for samvirke i anleggene. 

andre anleggsforhold
NSF har i samarbeid med idrettsavdelingen i Kulturdepartementet 

utarbeidet en veileder for alpinanlegg. 

kompetanseutvikling
mål
1.		Skal	sikre	et	godt	kompetansenivå	på	tillitsvalgte,	trenere,		
	 arrangører,	TDer,	dommere,	anleggsrådgivere	og	ansatte

2.		Skal	styrke	samarbeidet	med	forsknings-	og	utviklings-	
	 miljøer	som	kan	bidra	til	videreutvikling	av	norsk	skiidrett
3.		Skal	øke	kvinneandelen	til	minst	25	%	blant	trenere	og		
	 ledere	på	alle	nivå

4.		Skal	styrke	samarbeidet	med	grunnskoler,	videregående		
	 skoler,	høgskoler	og	universitet

5.		Skal	øke	andelen	unge	ledere	på	alle	nivå

organisering av utdanningsarbeidet i nsf
Skiforbundets trenerkurs, kursmoduler og materiell er modent 

for evaluering og revidering. Forrige revidering skjedde for ca. 

10 år siden. Revidering av kursmoduler og materiell blir nå gjort 

gjennom implementering av Trenerløypa. Arbeidet ivaretas av 

Utdanningsgruppa i Skiforbundet som består av grenansatte, 

kretsansatte og prosjektleder. Utdanningsgruppa har avgrenset 
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ansvarsområdet sitt til kun å gjelde trenerutdanning. Gren og 

krets har ansvar for klubb- og organisasjonsutvikling, TD- og 

dommerutvikling, utdanning av unge ledere, arrangørutdanning og 

utdanning av anleggsrådgivere.

implementering av trenerløypa
NIF	har	i	2011	åpnet	for	at	særforbund	kan	bruke	Post	3-midler	til	

å lønne arbeidet med implementering av Trenerløypa. Dette har gitt 

Skiforbundet mulighet til å engasjere ressurser sentralt og i gren til 

å arbeide med implementeringen. Fra og med høsten 2011 har vi 

hatt	et	50	%	engasjement	knyttet	til	prosjektledelse	av	arbeidet	med	

Trenerløypa, i tillegg til at grenene har engasjert personer hos seg på 

mindre prosentsatser. Dette har ført til at Skiforbundet har trappet 

opp arbeidet med utdanning, noe som har gitt fremdrift i arbeidet 

med Trenerløypa. 

kursaktivitet og kursregistrering
Det har de siste årene vært utfordrende å opprettholde god kurs- 

aktivitet i alle kretser og grener. Dette gjelder både tilbudet av kurs, 

antall kurs, rekruttering av kurslærere, kursregistreringsrutiner m.m.

Denne sesongen er det iverksatt tiltak knyttet til kursrapporteringen. 

En rapporteringsgruppe bestående av fire kretsansatte har 

hatt ansvaret for å rapportere kurs for alle kretser og grener. 

Rapporteringen skjer kvartalsvis. Denne måten å arbeide på har vært 

kvalitetsmessig bra og effektiv, og vil bli videreført neste sesong. 

kursaktivitet i 2011
I	2011-sesongen	er	det	registrert	189	kurstiltak	(trenerkurs	og	korte	

kursmoduler)	med	til	sammen	2	673	kursdeltagere.	Det	gir	oss	

33 686 elevtimer. 

Som	kursstatistikken	for	2011	(se	s.	x)	viser,	varierer	tallene	mye	fra	

gren til gren og fra krets til krets. Skiforbundet har et stort potensial i 

å øke kursaktiviteten og kompetanseheving knyttet til klubbleddet er 

et av de viktigste områdene i utdanningsarbeidet.

Klubbundersøkelsen 2011 viser at klubbene er opptatt av å utdanne 

gode trenere. På spørsmål om å krysse av for de tre viktigste oppgavene 

skiidretten har de neste årene kom følgende fire områder øverst; 1. 

Rekruttere	nye	utøvere	(63,1%),	2.	minske	frafall	(55,1%),	3.	bygge	

og	drifte	snøsikre	anlegg	(51,4%),	4.	utdanne	gode	trenere	(47,	7	%).		

gode kurslærere er viktig
Utfordringene til grenene og kretsene er å ha gode og mange 

nok kurslærere tilgjengelig. Det krever en del arbeid å oppdatere 

kurslærere, og igjen å ha oppdaterte og gode oversikter over aktive 

kurslærere i hver gren og i hver krets. Ansvaret for dette ligger i hver 

enkelt gren og i hver enkelt krets. Grenene er nå i gang med dette 

arbeidet som en naturlig del av arbeidet med Trenerløypa. 

aktivitetsbanken.no
Den ny «aktivitetsbanken.no» ble lansert våren 2011.. 

Aktivitetsbanken vil bli en viktig del av den nye trenerløypa, og 

arbeidet med denne koordineringen ble igangsatt denne vinteren.

samarbeid med høyskoler og skigymnas
Skiforbundet har gjennom mange år hatt ulike formelle og uformelle 

samarbeid med høyskoler som tilbyr idrettsfaglig utdanning. Det 

har vært samarbeid som gjelder Skiforbundets aktiviteter generelt, 

men også mer grenvise samarbeid. Gjennom implementering av 

Trenerløypa	er	det	nå	igangsatt	et	samarbeidsprosjekt	mellom	NIF,	

alle særforbund og alle høyskolene og universitetene som tilbyr 

idrettsfaglig utdanning. Skiforbundet har vært en aktiv bidragsyter i 

dette arbeidet.

økonomiske rammevilkår 
mål
1.	 Skal	ha	et	forutsigbart,	langsiktig	inntektsnivå	som		
	 finansierer	aktiviteten	i	NSFs	organisasjonsledd

2.	 Skal	øke	skiidrettens	andel	av	offentlige	midler	til	idrett

3.	 Skal	styrke	den	organiserte	skiidretten	som	attraktivt		
	 sponsorobjekt	for	norske	og	internasjonale	sponsorer

4.	 Klubber,	kretser	og	forbund	skal	ha	eierrettigheter	til	og		
	 kontroll	på	utviklingen	av	egne	kommersielle	produkter

spillemidler og tilskudd fra nif
Tilskuddene	fra	NIF	er	avhengig	av	følgende	forhold:

•	 Omsetningen	i	Norsk	Tipping

•	 Tippenøkkelen,	dvs.	idrettens	andel	av	overskuddet	i	Norsk	Tipping

•	 Fordelingen	mellom	Idrettsforbundet	og	særforbundene	av	de		

	 spillemidler	som	NIF	får	fra	Kulturdepartementet

•	 Fordelingen	av	tilskudd	fra	NIF	til/mellom	særforbundene



side 14
skistyrets beretning 2011–2012

I	perioden	2008-2012	har	det	vært	en	positiv,	men	begrenset	

utvikling	i	tilskuddene	fra	NIF	til	NSF.	Det	er	viktig	at	idretten	står	

samlet	om	NIFs	arbeid	med	å	forbedre	rammevilkårene	for	norsk	

idrett. Før disse rammevilkårene blir endret med en vesentlig økning, 

er det lite spillerom for NSF og de andre særforbundene i forhold til 

den interne fordeling av tilskuddmidler innenfor idretten. 

Totaltildelingen	til	NIF	inklusive	særforbundene	var	mnok	542	i	

2009,	mnok	556	i	2010	og	mnok	566		i	2011.	Det	samme	beløp	er	

gitt	for	2012.	Totalt	ble	det	i	2011	gitt	mnok	1558	i	spillemidler	til	

idrettsrelaterte	formål	hvorav	midler	til	anlegg	utgjorde	mnok	765	

og	lokale	aktivitetsmidler	mno	156.	NSF	er	representert	både	i	styret	

i	Særforbundenes	Fellesorganisasjon	(SFF)	og	i	den	administrative	

styringsgruppen for særforbund slik at vi har optimal innflytelse på 

NIFs	arbeid	på	det	økonomiske	området.	Særforbundene	har	spesielt 

arbeidet	med	å	få	økt	innflytelse	på	NIFs	årlige	søknad	om	spille- 

midler til departementet. Dette er et hoveddokument i norsk idrett.

I	tråd	med	vedtak	i	NIF	og	i	Regjeringen	har	momskompensasjonen	

økt. For NSF sentralt har kompensasjonen økt fra mnok 1,3 i 2009 til 

mnok	4,1	i	2011.

markedsinntekter
De	totale	markedsinntekter	har	økt	fra	mnok	61	i	2009	til	mnok	94	

i 2011. Den største økningen består i flere og bedre sponsoravtaler 

med	en	økning	fra	mnok	53	til	mnok	82.	Inntektene	fra	

Skipoolavtaler	har	i	samme	periode	økt	fra	mnok	8,4	til	mnok	12.

Et sentralt utviklingstrekk er at sponsorene har blitt mer 

profesjonelle i sine sponsorstrategier. De er blitt mer bevisste på 

bruken	av	sponsormidlene	og	gjenytelsene	for	disse.	I	større	grad	enn	

tidligere er sponsormidler styrt mot konkrete aktiviteter. Selv om 

alle sponsorer er opptatt av NSF som merkevare, er engasjementet 

i sponsoraktiviteten knyttet til den aktuelle gren. Grenene har blitt 

flinkere til å kommersialisere sine aktiviteter. Alt i alt gir de høye 

sponsorinntektene grenene store muligheter for  egen satsing, og 

totale markedsinntekter ligger på et historisk høyt nivå. De økte 

sponsorinntektene og profesjonaliseringen i markedsarbeidet viser 

at beslutningen fra 2009 om å gi grenene ansvar for egne inntekter 

og kostnader har virket positivt både med hensyn til ivaretakelse av 

sponsoratene og anskaffelse av penger.  

Variasjonen	i	markedsinntekter	er	store	fra	gren	til	gren.	Langrenn	

og Hopp har historisk høye markedsinntekter og har utvidet sin 

satsing. Telemark er sikret en økt satsing gjennom nye langsiktige 

avtaler. Kombinert og spesielt Freestyle har fortsatt utfordringer 

knyttet	til	markedssiden.	For	Freestyle	er	støtte	fra	Olympiatoppen	

avgjørende for å opprettholde landslagssatsing i sine øvelser på et 

minimumsnivå.

I	tillegg	til	de	gjennomgående	skipoolavtalene,	er	det	inngått	avtale	

om hovedsponsorater som gir Skistyret en viss mulighet til fordeling 

mellom grenene, selv om også disse avtalene er underlagt en relativt 

detaljert styring.

arrangementsinntekter
Gjennom avtaler om internasjonale medierettigheter og nasjonale 

rettigheter	får	NSF	inntekter	i	størrelsesorden	mnok	25-26,	avhengig	

av hvor mange renn som blir arrangert i Norge. 

NSF har økt sin innsats med salg av arrangementssponsorater og 

arenareklame.	Omsetningen	har	økt	fra	mnok	9,6	i	2009	til	nærmere	

mnok 12 i 2012. 

Av de totale inntekter generert gjennom arrangement går 

mnok	23-25	tilbake	til	arrangørene	for	å	sikre	god	økonomi	og	

gjennomføringsevne. 

skilisenser og finansiering av skikretsene
I	mange	år	var	organisasjonen	lite	fokusert	på	skilisensene.	

Verken antallet utøvere med årslisens, oppfølging av arrangører 
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mht. engangslisenser, den forsikringsmessige dekning og 

forsikringspremie, og NSFs netto inntekter fra lisensene ble gitt mye 

oppmerksomhet. 

Gjennom forhandlinger med forsikringsselskaper, vedtak i Skistyret 

og på Skitinget i 2010, og omfattende administrativ oppfølging har 

antall årslisenser fra utgangen av sesongen 2008-2009 til utgangen av 

2012-2012	økt	med	67	%,	fra	6.257	til	10.448.		Antall	engangslisenser	

har	fra	sesongen	2008-2009	til	2010-2011	økt	med	81	%	fra	26.675	til	

48.357.	Antallet	engangslisenser	for	sesongen	2011-2012	er	ennå	ikke	

ferdig rapportert fra arrangørene.

Økonomisk har dette gitt en markert utvikling. Brutto inntekt fra 

skilisensene har økt fra ca. mnok 3,8 i 2009 til mnok 8,3 i 2011. 

Netto inntekt etter at forsikringspremie og andre kostnader er betalt, 

har	i	samme	periode	økt	fra	ca.	750.000	kroner	til	ca.	mnok	6,3	i	

2011. Denne økningen utgjør hovedfinansieringen av skikretsenes 

administrative apparat. Slik bidrar aktive utøvere til å opprettholde 

skikretsene. De er et viktig koordinerende organisasjonsledd 

som legger til rette for rekruttering og utvikling av skiløpere og 

gjennomføring av skirenn på alle nivåer og i alle deler av landet.

 

internasjonalt arbeid
mål
1.	 Skal	være	en	sentral	aktør	i	utviklingen	av	internasjonal		
	 skiidrett

2.	 Skal	sikre	en	god	internasjonal	terminliste

3.	 Skal	øke	markedsverdien	og	medienes	interesse		 	
	 for	skiidretten	nasjonalt	og	internasjonalt	g jennom		
	 internasjonale	fora

4.	 Skal	bidra	til	en	dopingfri	internasjonale	idrett

5.	 Skal	bidra	til	en	god	internasjonal	organisering	av		 	
	 skiidretten	for	funksjonshemmede

internasjonale møter og representasjon
Også	i	denne	perioden	har	man	prioritert	å	være	godt	representert	i	

forskjellige	komiteer	og	utvalg	i	FIS.	

NSF	har	vært	tilstede	på	alle	internasjonale	møter	i	regi	av	FIS	hvor	

NSF	er	representert	med	tillitsvalgte.	I	2011/2012	har	dette	vært	FIS	

sitt	årlige	høstmøte	i	Zurich	i	oktober	2011	samt	diverse	møter	i	FIS	

underkomiteer.	NSF	vil	også	delta	på	FIS	kongressen	i	Sør	Korea	i	

mai/juni 2012. 

Se eget vedlegg for oversikt over hvilke representanter NSF har i de 

forskjellige	FIS	komiteene.	

Alle grener jobber aktivt med å utdanne internasjonalt godkjente 

teknisk	delegerte	(TD),	og	pr	i	dag	har	NSF	internasjonale	TD’er	i	

alle sine 6 grener slik: 

Alpint	 	 13
Hopp	 	 4

Kombinert	 5
Langrenn	 37
Freestyle	 8
Telemark	 2

Skipresident	Sverre	K.	Seeberg	er	visepresident	i	FIS	Council	og	leder	

av	FIS	sin	finanskomité.		

internasjonal terminliste
FIS	jobber	med	terminlister	i	et	4-årig	perspektiv	for	å	skape	

forutsigbarhet for arrangører og forbund. Det viser seg imidlertid i 

praksis at terminlisten blir endret noe fra år til år. De senere årene 

har det blitt mer vanlig at arrangement blir tatt ut av terminlisten 

hvis	de	ikke	greier	å	følge	de	kvalitetskrav	som	settes	av	FIS.	Det	blir 

stadig mer krevende å arrangere World Cup-renn økonomisk og 

praktisk og ikke alle arrangører greier å holde tritt med disse kravene. 

Generelt kan man si at Norge fortsatt har betydelig gjennomslags- 

kraft internasjonalt i forhold til tildeling av internasjonale renn og 

har stort sett fått de arrangement man har søkt i perioden. 

nye internasjonale øvelser 

Forut for sesongen 2011/2012 ble det vedtatt å innføre World Cup 

hopp for damer og parallell sprint i telemark som nye øvelser. Norge 

var verdens første arrangør av World Cup-renn i hopp for damer på 

Lillehammer	i	desember	2011.	I	mars	2012	var	Norge	også	verdens	

første arrangør av parallell sprint i telemark under World Cup-

arrangementene på Rjukan. Etter sesongen kan man konstatere at 

innføringen av et World Cup nivå for damer i hopp har løftet nivået 

betydelig, og for kommende sesong vil antall renn for damer i World 

Cup øke.

antidoping arbeidet/idrettsskade forskning  
NSF deltar aktivt nasjonalt og internasjonalt i arbeidet for å bekjempe 

doping. Det er gjennomført flere møter med Antidoping Norge både 

politisk og administrativt. De nye rutinene vedr. utøverrapportering 
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som ble innført i fjor er godt innarbeidet for norske utøvere gjennom 

et tett samarbeid mellom Anti- Doping Norge og NSF. 

Norge	er	en	sentral	aktør	i	FIS	sitt	forskningsprosjekt	på	

idrettsskader	–	«	FIS	Injury	Surveillance	System».	Prosjektet	

kartlegger idrettsskader i de forskjellige grenene og kommer med 

forslag på tiltak for å begrense slike skader. Det er «Senter for 

idrettsskadeforskning»	ved	Norges	Idrettshøyskole	som	er	ansvarlig	

for gjennomføringen av dette prosjektet. 

internasjonale barneprosjekter 
Norges Skiforbund har gjennom de siste årene bidratt aktivt i 

FIS	og	mot	andre	nasjoner	for	å	bistå	i	implementeringen	av	FIS’	

«Bring	Children	to	Snow»-prosjekter.	Det	skjer	gjennom	deltagelse	i	

Youth	and	Children-komiteer	og	på	FIS’	årlige	Youth	and	Children-

seminar.	I	tillegg	har	det	vært	en	rekke	samarbeidsprosjekt	med	

andre nasjoner knyttet til de mobile hoppbakkene, miniski, 

hopputstyr for barn, langrennscross og skileik. 

Etter	VM	på	ski	i	Oslo,	hvor	alle	nasjoner	ble	invitert	til	infokveld,	

har flere nasjoner kjøpt inn miniski og hoppski for barn til bruk 

i	rekrutteringstiltak	i	egne	land.	Under	FIS’	Youth	and	Children	

Seminar i Zurich denne høsten fikk deltagere fra 70 nasjoner se 

sveitsiske og norske barn bruke miniski i de mobile hoppbakkene. 

Dette ble gjennomført som et samarbeid mellom det Sveitsiske 

Skiforbundet	og	FIS.	

Det er også gjennomført samarbeidsprosjekt med det Tyske 

Skiforbundet i langrennscross som rennform, og med bruk av den 

mobile hoppbakken. 

Denne	sesongen	ble	FIS	«World	Snow	Day»	lansert	som	en	del	av	

«Bring	Children	to	the	Snow»-konseptet.	36	nasjoner	gjennomførte	

en	eller	flere	barneaktiviteter	på	FIS	«World	Snow	Day»	den	22.	

januar. Norge gjennomførte ett arrangement i Holmenkollen i regi 

av	Skiforeningen	og	Oslo	skikrets.	

informasjon og kommunikasjon
mål
1.	 Skal	styrke	NSFs	omdømme	g jennom	tydelige	og		 	
	 enhetlige	budskap
2.	 Skal	styrke	kommunikasjonsarbeidet	for	å	nå	NSFs	mål

3.	 Skal	videreutvikle	skiforbundet.no	som	NSFs	viktigste		
	 informasjons-	og	kommunikasjonskanal

4.	 Skal	sikre	at	mediadekningen	av	skiidretten	opprettholdes		
	 minst	på	dagens	nivå

5.	 Skal	etablere	gode	informasjons-	og	kommunikasjons-	
	 rutiner	som	sikrer	åpenhet	om	prosesser	og	beslutninger
	
mediearbeid
Det har gjennom sesongen 2011/2012 vært gjennomført et 

omfattende mediearbeid for å styrke NSF sitt omdømme gjennom 

et	tydelig	budskap.	Interessen	for	ski	har	vært	meget	stor	også	denne	

vinteren. Mediene er fornøyde med NSFs presseservice. De mindre 

grenene prioriteres i informasjons- og mediearbeidet, noe som 

medfører økte oppslag både i rikspresse og lokale medier. 

Det har vært en tradisjonell verdenscupsesong med VM i skiflyging i 

Vikersund som et naturlig høydepunkt og eneste verdensmesterskap. 

Det jobbes aktivt med mediearbeidet gjennom hele sesongen, og 

det tilrettelegges med jevnlige pressetreff og aktiv jobbing med ulike 

redaksjoner. Målet er at ski skal være i media gjennom hele året, også 

om sommeren. Det var betydelig mediefokus sist sommerhalvår.

eksponering
Spesielt Hopp og Kombinert har hatt høy eksponering, med ekstra 

gode tv-tall for kombinert. Gode sportslige prestasjoner legger 

grunnlaget for eksponeringen gjennom sesongen.   

NRK er Skiforbundets viktigste mediepartner. Samarbeidet med 

NRK har vært veldig godt også i sesongen 2011/2012. 

nettsider
Det jobbes kontinuerlig for å videreutvikle «skiforbundet.no» som 

NSFs viktigste informasjons- og kommunikasjonskanal. 

I	løpet	av	sesongen	2011-2012	ble	det	laget	egne	nettsider	for	to	

arrangement, Hovedlandsrennet i nordiske grener i Harstad og 

World Cup langrenn på Sjusjøen. Når «skiforbundet.no» benyttes 

på denne måten øker trafikken mye. Verdenscuprennet på Sjusjøen 

var en fin bekreftelse på dette. Vi har i sesongen 2011-2012 hatt en 

økning	på	antall	treff	på	litt	i	underkant	av	9%,	med	totalt	antall	treff	

på	1	543	877	og	6	667	477	sidevisninger.	Statistikken	viser	perioden	

01.05.2011	–	12.04.2012	og	er	sammenlignet	med	samme	periode	i	

2010/2011 sesongen.

I	det	videre	arbeidet	ønsker	Skiforbundet	å	fokusere	på	å	utnytte	

«skiforbundet.no» mer kommersielt med egne prosjekt knyttet til 

sosiale medier, streaming, live-timing og kommersielle plattformer.

I	januar	2012	ble	intranettet	”SKINETT”	lansert.	Skinett	skal	styrke	

den interne kommunikasjonen blant ansatte og komiteer og utvalg. 
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skisport
I	2012	er	det	gjort	en	ny	avtale	med	Skisport	(NSFs	offisielle	

magasin).	Skiforbundet	disponerer	seks	sider	i	hver	utgave.	Dette	

kommer spesielt de mindre grenene til gode, samt barn/bredde/

anlegg og arrangement. Her synliggjøres stoff som vi vanligvis bare 

får gjennomslag med på våre nettsider.

ledelse, organisering og styring   
mål
1.	 Frivillig	arbeid	skal	være	det	bærende	element	i	NSFs		
	 organisasjon

2.	 Skal	ha	en	organisasjon	som	aktivt	arbeider	for	å	nå	NSFs		
	 mål	og	g jennomføre	NSFs	strategier

3.	 Skal	organisere	det	politiske	og	administrative	arbeidet		
	 på	en	slik	måte	at	de	skipolitiske	målene	nås	i	planperioden

4.	 Skal	videreutvikle	NSF	til	en	fremtidsrettet	organisasjon		
	 som	står	godt	rustet	til	å	møte	kommende	utfordringer

den sentrale organiseringen
Omstillingen	som	ble	vedtatt	i	2009	har	krevd	praktisk,	administrativ	

oppfølging gjennom hele perioden. Dette har vært løpende 

prosesser som dreier seg om informasjon og opplæring, systemer 

og rutiner, og i en viss grad holdninger. Arbeidsdelingen mellom 

sentraladministrasjonen og grenene som vedtakene i 2009 bygget 

på, er nå avklart. Roller og fullmakter er tydeliggjort. Rutiner 

og samhandlingsformer er forbedret.  Det generelle bildet er 

at Skistyret, grenkomiteene, den sentrale administrasjonen og 

grenapparatet stadig jobber bedre sammen.  

Økonomien	er	under	kontroll.	Inntektene	er	nå	totalt	over	nivået	

man hadde da inntektene fra gevinstautomatene var på topp. 

Regnskapet for 2011 viser et positivt resultat. Den krevende 

omstillingen er gjennomført på en tilfredsstillende måte og i samsvar 

med målsettingen.

skikretsene
Prosessene knyttet til det administrative arbeidet i skikretsene 

er videreført. Målsettingen er bedre utnyttelse av kapasitet og 

kompetanse i kretsene, mellom kretsene og mellom NSF og krets. 

Skikretsenes administrasjon gjør et viktig arbeid i å administrere 

den sportslige aktiviteten på en effektiv måte for skiklubbene og 

utøverne.

Det er utarbeidet en felles mal for budsjettene i skikretsene som 

igjen skal resultere i bedre regnskapsrapportering. Med et felles 

systemgrunnlag vil den faglige kommunikasjon og læringsprosesser 

mellom kretsene bli enklere og NSF vil kunne spille en mer aktiv 

rolle også på økonomifeltet. Med felles regnskapsrapporter vil NSF 

ved behov, på en enkel måte kunne konsolidere alle skikretsene, 

og på den måten få en landsomfattende oversikt over inntekter og 

ressursbruk på ulike aktiviteter på kretsnivå.

team
Skitinget i 2010 vedtok å oversende følgende forslag til Skistyret:

Skistyret må revidere godkjenningsordningen for kommersielle team: 

•	 Den	må	innholde	en	etableringslisens	ved	oppstart.	

•	 Videre	må	den	inneholde	en	årskontingent	til	Skiforbundet	som		

 står i rimelig forhold til de enkelte teams omsetning. 

 Begrepet ”kommersielle team” brukes på team som bruker  

 teamsponsors navn i teamnavnet. Det var i forkant av Skitinget  

 i 2010 stor oppmerksomhet og tildels konflikter med enkelte  

	 kommersielle	team.	Oversendelsesforslaget	må	ses	på	bakgrunn	av		

 den aktuelle situasjonen i 2010. Det må presiseres at også team uten  

 kommersielle navn i stor grad finansieres gjennom sponsoravtaler. 
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Utviklingen gjennom de to siste årene har vist at antallet team har 

holdt seg på et stabilt nivå uten noen vesentlig økning. Noen nye 

team er etablert mens andre er oppløst. De fleste team har bestått 

gjennom hele perioden. Antallet kommersielle team har ikke økt. 

I	langrenn	har	Langrennskomiteen	tatt	initiativ	til	etablering	

av regionale team som del av en rekrutteringsstrategi innenfor 

toppidrettssatsingen. 

Så langt NSF har oversikt er det et felles trekk for de fleste team 

at sponsorene som regel er lokale og at sponsoratene har relativt 

små økonomiske rammer. Bare unntaksvis har noen meget få 

kommersielle team en økonomi som gir løpere mulighet til satsing 

på	full	tid.	I	sum	representerer	ikke	teamene	et	økonomisk	grunnlag	

for avgifts- og lisensordninger. Det er derimot viktig at teamene gis 

muligheter til egne inntekter innenfor de formelle rammer som NSF 

bestemmer. 

Bestemmelsene om team i NSFs fellesreglement er gjennomgått og 

utvidet. NSFs standardavtale for team er også revidert. Hoved- 

oppgaven er å sørge for at alle team legger dette til grunn for sin 

organisering. Dette krever oppfølging først og fremst gjennom grenene.

eksternt samarbeid
NSF har ytterligere styrket sin posisjon i samarbeidsorgan 

innenfor	idretten.	I	tillegg	til	deltakelse	i	styret	i	Særforbundenes	

Fellesorganisasjon	(SFF)	er	NSF	nå	representert	i	organisasjons- 

utvalget nedsatt av idrettsstyret, og i den administrative styringsgruppen 

for særforbundene. NSF et også med i underutvalg på viktige 

fagområder	som	marked,	IT	og	idrettslig	aktivitet.	Felles	for	dette 

arbeidet	er	å	påvirke	NIF	på	sentrale	rammevilkår	for	særforbundene.	

NSF	har	vært	medlem	av	NHO	i	mange	år	og	har	sittet	i	styret	

NHO-Idrett	i	over	10	år,	de	senere	årene	med	styrelederfunksjonen.	

Dette er et samarbeidsforum som er verdifullt på fagområdet 

arbeidsrett og personal. Både forbund og klubber er medlemmer i 

NHO-Idrett	og	begge	sider	er	representert	i	styret.	
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ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2011 
 
Norges Skiforbunds (NSF) virksomhet er å lede og utvikle norsk skiidrett. NSF har 
ansvar for seks grener: alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark.  
 
Landslagsvirksomheten i grenene drives på forbundsnivå. NSF har aktiviteter 
knyttet til rammebetingelsene for skiidretten, toppidrett, breddeidrett, skianlegg 
og arrangement. Gjennom 16 skikretser samordnes virksomheten i mer enn 1.100 
idrettslag lokalt. Nær 185.000 enkeltmedlemmer er tilsluttet NSF gjennom 
idrettslagene. 
 
Den sentrale driften er lokalisert i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er avgitt under forutsettingen av fortsatt drift, da det etter styrets 
oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. 
 
Miljø 
NSFs åpne kontorlokaler bidrar til godt samarbeid i administrasjonen å gi et godt 
ergonomisk arbeidsmiljø. Det er gode møtefasiliteter i egne lokaler. Det gjennomføres 
regelmessige fellesmøter for å gi informasjonen om viktige saker. Det er gjennomført 
fellessamlinger for alle ansatte inkl. de ansatte ved skikretskontorene for å styrke 
samhandlingen mellom forbund og kretser. Samarbeidet mellom ansatte og tillitsvalgte 
fungerer godt. 
 
Sykefraværet i 2011 var på 2,9 % av total arbeidstid. Det har ikke vært registrert 
vesenlige ulykker eller skader på ansatte i 2011. 
 
NSFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.  
 
Årsregnskap  
Samlede anskaffede midler før finans utgjør 189,9 mnok i 2011 mot 168,3 mnok i 2010, 
en økning på 12,8 %. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter fra samarbeidsavtaler og 
lisenser. Samlede forbrukte midler før finans utgjør 191,9 mnok i 2011 mot 182,9 mnok 
i 2010, en økning på 4,9 %. Netto Finans utgjør 2,5 mnok. 
 
Årsregnskapet viser et positivt aktivitetsresultat på 0,5 mnok mot et negativt 
aktivitetsresultat på 11,3 mnok i 2010, en endring på 95,58 %. Av årets resultat er 17,1 
mnok anvendt av egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner. Det er anvendt 1,8 
mnok av egenkapital med selvpålagte restriksjoner, og annen egenkapital er tilført 18,3 
mnok. 
 
Egenkapitalen er på 92,1 mnok og tilsvarer en egenkapitalandel på 62,7 %. Årets 
positive aktivitetsresultat tilsvarer endring i egenkapitalen. Fri egenkapital utgjør 48,2 
mnok. 
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ÅRSBERETNING 2011  SIDE 2 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av 
organisasjonens stilling ved årsskiftet.  
 
Likestilling 
Blant de ansatte i NSFs fellesadministrasjon er andelen kvinner 41%, men det blant 
ansatte i skikretsene er 39 % kvinner. I grenenes sportslige apparat er kvinneandelen 
10,3 %. NSF arbeider løpende med sikte på at det ikke skal forekomme 
forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, 
rekruttering med mer.   
 
Finansiell risiko - Markedsrisiko 
NSF er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt euro, da en vesentlig del av TV-
inntektene er i euro.  
 
Forbundet har ikke rentebærende gjeld, og er derfor ikke utsatt for vesentlig risiko 
knyttet til renteutvikling. 
 
Kredittrisiko 
Det anses å være relativt lav risiko for at NSFs samarbeidspartnere ikke har økonomisk 
evne til å oppfylle sine forpliktelser. På balansedagen er det utestående kundefordringer 
på totalt 42,9 mnok Høye fordringer skyldes at en stor del av sponsorkontraktene har 
forfall på deler av avtalebeløpene første del av januar. Det vesentlige av dette er 
innbetalt ved regnskapsavleggelsen. 
 
Likviditetsrisiko 
NSF har svært god likviditet. Overskuddlikviditet er plassert i bank. 
 
Fremtidsutsikter 
Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktige inntekter. VM i 2011 i nordiske grener 
bidro til et betydelig løft både sportslig og økonomisk for grenene.  
 
Totale inntekter fra samarbeidsavtaler i NSF nådde i 2011 hele 125,5 mnok, en økning 
på over 20 % fra 2010. Målet er at dette nivået skal opprettholdes og økes ytterligere i 
årene fremover. 
 
Det er en viss utfordring å sikre en sunn finansiering av større internasjonale 
arrangementer som World Cup. NSF ønsker å utvikle norske arrangører som er i stand 
til å gjennomføre arrangementer på et høyt internasjonalt nivå over tid, for å sikre 
Norges posisjon som en attraktiv og foretrukken arrangør innen alle NSF s grener.  
 
Skistyret ser positivt på den økonomiske situasjonen totalt sett. Dette muliggjør en 
fortsatt omfattende satsing på topp- og breddeidrett, rekruttering av barn og ungdom og 
god tilretteleggelse for aktivitet for funksjonshemmede.  
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                                           Norges Skiforbund

                                     Aktivitetsregnskap
                                                             alle tall i TNOK

Anskaffede midler Note 2011 2010 

Tilskudd
Offentlige tilskudd 2 26.886 29.189         
Andre tilskudd 2 12.381 8.713           

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Løperlisenser 8.344 6.015           
Egenandeler 2.489 1.688           
Samarbeidsavtaler 3 125.510 102.274       
Barteravtaler 9 4.219 8.264           

Andre inntekter

Materialsalg 975 1.241           
Andre inntekter 4 9.061 10.899         

Sum anskaffede midler 189.865    168.282       

Forbrukte midler Note 2011 2010 
Kostnader til anskaffelse av midler

Materialkjøp 2.060        2.969           
Andre markeds- og mediakostnader 3.806        4.504           
Barterkostnad 9 4.536        8.837           

Kostnader til formålet

Grenkostnader 8 106.541    94.647         
Anleggssektoren 3.003        2.439           
Bredde, utvikling og utdanning 5 19.404      16.956         
Arrangement 6 33.557      27.475         

Administasjonskostnader

Lønn og personalkostnader, ikke fordelt på formål 7 8.191        11.398         
Administrasjonskostnader 7 10.801      13.656         

Sum forbrukte midler 191.900    182.879       

Aktivitetsresultat før finans -2.035      -14.597        
Finansinntekter 2.810        4.632           
Finanskostnader -269         -1.339          

Årets aktivitetsresultat 506           -11.304        

Tillegg/reduksjon av egenkapital
 Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner

- netto anvendte gevinstmidler på barn og unge -17.068    -8.666          
- netto tilførte / anvendte fondsmidler Moen / Høysæter 10             7                  
- netto tilførte post 3 midler 939           859              

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
- anvendte midler på arrangementsforsikring -350         -1.096          
- anvendte snøproduksjonsmidler -1.378      -2.223          
- anvendte midler avsatt av skistyret -           -186             

 Annen egenkapital
- tilført til annen egenkapital 18.353      -               

506           -11.304        Endring egenkapital
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Balanse pr. 31. desember
alle tall i TNOK

EIENDELER NOTE 2011 2010
Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,transportmidler, etc. 11 475                  458                  

Sum varige driftsmidler 475                  458                  

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer 12 1.435               1.425               

Pensjonsmidler 16 3.118               2.953               

Sum finansielle anleggsmidler 4.553               4.378               

Sum anleggsmidler 5.028               4.836               

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 13 42.933             49.687             

Andre kortsiktige fordringer 14 13.989             16.697             

Sum fordringer 56.922             66.383             

Bankinnskudd, kontanter o.l.  15 84.995             77.891             

Sum omløpsmidler 141.917           144.274           

SUM EIENDELER 146.946           149.110           
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 1 BEGREPER  /  REGNSKAPSPRINSIPPER

Aktivitetsregnskap

NSF valgte i 2008 å legge om presentasjonen av NSFs årsregnskap, i henhold til regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner, 
NSR(F) ”God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”.  Styret mente at den nye standarden på en bedre måte tydeliggjør 
sammenhengen mellom organisasjonens mål, aktivitet og ressursbruk.  
Årsregnskap som støtter organisasjonens måloppnåelse på denne måten, gir bedre og mer relevant informasjon til  brukerene, 
og øker kvaliteten på regnskapsrapporteringen. 
Forbundsregnskapet består av aktivitetsregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god 
regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og den økonomiske årsberetningen er 
avgitt av forbundets styre.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld 
er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige lån balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Inntektsføring

Sponsor- og skipoolinntekter

Betydelige inntektsposter så som sponsor- og skipoolinntekter er basert på skisesongen og ikke kalenderåret. 
Dette innebærer at inntekten må fordeles over to regnskapsår. 
Fordelingen av inntekt er basert på kontraktstiden. Kontraktstiden er i hovedsak fra 01.05 - 30.04.
Betalingsstrømmen i den enkelte sponosoravtale varierer. I hovedsak mottas inntektene på forskudd fordelt på to innbetalinger hvert år.

TV-inntekter

TV-inntektene er salg av rettigheter til å sende FIS World Cup- og NM-arrangementer avholdt i Norge, nasjonalt og internasjonalt.
Inntekten består av en fast og en variabel del. 

Side 1

Inntekten består av en fast og en variabel del. 
Faste inntekter er periodisert pr. år i henhold til kontrakt, mens variable inntekter periodiseres ut fra antall gjennomførte arrangementer.

Kostnadsføring

Alle kostnader belastes etter hvert som de påløper. Ved årsslutt foretas avsetning for påløpte kostnader 
basert på den kunnskap man har ved avslutning av regnskapet.

Side 1
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

Begreper

Tilskudd fra  NIF, Olympiatoppen, World Cup og FIS

Tilskudd fra NIF består av ramme- og aktivitetstilskudd. Tilskudd fra Olympiatoppen består i kontanttilskudd til ulike prosjekter. 
Inntekter fra World Cup er tilskudd fra ulike arrangører til delvis dekning av kostnader ved aktive og lederes deltagelse
 i arrangementer. FIS tilskudd er overskuddsfordeling fra forvaltning av markeds og mediarettigheter FIS eier.

Samarbeidsavtaler

Inntekter fra sponsorer og skipoolleverandører, samt arrangement - og TV-inntekter.

Sponsorinntekter

Dette er NSF's inntekter fra sponsoravtaler. I tillegg inngår resultatbonuser NSF mottar fra noen av sponsorene.

Skipoolinntekter

Skipoolinntektene er medlemsavgift fra skipoolmedlemmene. I tillegg inngår resultatbonuser NSF mottar fra noen av skipoolmedlemmene.

Arrangementsinntekter 

Sponsorinntekter fra skiarrangementer i Norge hvor NSF er ansvarlig arrangør.

TV-inntekter

TV-inntektene er salg av rettigheter til å sende WC / FIS og NM-konkurranser i Norge nasjonalt og internasjonalt.

Materialsalg

Salg av diverse produkter gjennom Idrettsbutikken.no.

Andre inntekter

Inntekter fra andre prosjekter og tiltak igangsatt i regi av NSF.

Materialkjøp

Er kostnader knyttet til innkjøp av varer som selges gjennom Idrettsbutikken, samt noe kostnader knyttet til annet utstyrsinnkjøp.

Lønn og personalkostnader

Gjelder lønn og sosiale kostnader til ansatte i administrasjon og krets. Øvrige lønnskostnader er fordelt på respektive formål.

Side 2

Gjelder lønn og sosiale kostnader til ansatte i administrasjon og krets. Øvrige lønnskostnader er fordelt på respektive formål.

Egenkapital med restriksjoner

Tilførsel og bruk av egenkapital med restriksjoner føres som resultatdisponering i årsoppgjørsdisposisjonene og 
vises enkeltvis i egen note fordelt på restriksjonsklasse. Bruk av egenkapital med restriksjoner kostnadsføres som 
forbrukte midler via driftskostnader i aktivitetsregnskapet på det tidspunkt kostnadene påløper. 
Ved årsslutt foretas en overføring fra de aktuelle egenkapitalkontoer, under resultatdisponeringer, for dekning av årets totale kostnader.

Skatteplikt

Forbundet er ikke skattepliktig for sin virksomhet

NOTE 2 TILSKUDD
2011 2010

Offentlige tilskudd

Norges Idrettsforbund, rammetilskudd 10.354 12.117
Norges Idrettsforbund, aktivitetstilskudd 12.287 10.200
Olympiatoppen 4.245 6.872
Sum offentlige tilskudd 26.886 29.189

Andre tilskudd

FIS og WC Reisetilskudd 4.627 4.379
Andre tilskudd 7.754 4.334
Sum andre tilskudd 12.381 8.713

Sum totale tilskudd 39.267 37.902

Side 2
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 3 INNTEKTER SAMARBEIDSAVTALER

2011 2010
Sponsor inntekter 75.393 55.212
Skipool inntekter 12.005 14.510
TV - inntekter 25.964 25.782
Arrangementsinntekter 12.147 6.769

Sum inntekter samarbeidsavtaler 125.510 102.274

NOTE 4 ANDRE INNTEKTER

2011 2010
Adm. Løperfond 340 350
FIS Rankingavgift 1.201 627
FIS Kalenderavgift 243 270
Diverse inntekter 7.276 9.653

Sum andre inntekter 9.061 10.899

NOTE 5 BREDDE, UTVIKLING OG UTDANNINGSTILTAK

2011 2010
Lønns- og driftskostnader, kretsansatte/ tilskudd til krets 7.698 7.589
Lønns- og driftskostnader, bredde- og rekrutteringsavdelingen 2.200 2.490
Diverse andre prosjekter 9.506 8.427

Sum bredde, utvikling og utdanning 19.404 18.506

Diverse andre prosjekter
 - Utstyrsmidler 1.615 1.550
 - Barnas Skiklubb/  Ski i Skolen/ Distansekort på nett/ Telenorkarusellen 1.563 869

Side 3

 - Barnas Skiklubb/  Ski i Skolen/ Distansekort på nett/ Telenorkarusellen 1.563 869
 - Hvit Vinter (Nettokostnad NSF 150) 601 1.054
 - ColorLine (Mobile hoppbakker/Utstyr til klubb) 2.244 2.155
 - ColorLine Aktiv til VM 7 213
 - Statoil - Morgendagens Helter, Hovedlandsrenn med mer 3.148 2.586
 - Utdanning 327 0
Sum bredde, utvikling og utdanning 9.506 8.427
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 6 ARRANGEMENTSKOSTNADER

Arrangementsregnskap
2011 2010

Reklameinntekter  (inngår i inntekter samarbeidsavtaler i aktivtetsregnskapet)                    13.158                     6.769 
TV-inntekter                    25.964                   25.782 

Sum inntekter                    39.122                   32.551 

Kostnader til anskaffelse av midler                      1.404                     2.014 
Kostnader til formål                    33.557                   27.475 
Sum kostnader                    34.961                   29.489 

Resultat                      4.161                     3.063 

2011 2010
Tilskudd arrangører (egen spesifikasjon under) 26.107 21.055
Tidtaking, storskjerm og andre spesielle arrangementskostnader 1.179 503
Anvendelse av arrangementsforsikringsfond 350 1.096
Andre arrangementskostnader, inkl lønn og drift 7.325 6.835

Sum arrangementskostnader                    34.961                   29.489 

Spesifikajson av tilskudd til arrangementer
2011 2010

Lillehammer, desember 5.310 3.535
Kvitfjell 6.400 8.259
Drammen 3.000 906
Holmenkollen 0 890
Trondheim, mars 0 620
Voss 700 0

Side 4

Voss 700 0
Beitostølen, åpning og World Cup 3.747 900
Vikersund 1.700 0
Rjukan 350 250
Norgesmesterskap nordisk 1.650 1.675
Norgesmesterskap alpint 550 250
E-cup alpint 600 550
COC/FIS cup hopp 1.600 2.680
COC kombinert 375 400
Funksjonshemmede 75 90
Skandinavisk cup langrenn 50 50

Sum tilskudd World Cup arrangementer 26.107 21.055
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 7 ADMINISTRASJONSKOSTNADER

Administrasjonskostnader er i aktivitetsregnskapet fordelt på lønn og personalkostnader som ikke er fordelt på formål, 
og andre administrasjonskostnader.
I posten lønn og personalkostnader inngår primært kostnader knyttet til Fellesavdelinger inkl Skistyret, Økonomi, 
Kommunikasjon og Generalsekretær.
I posten Administrasjonskostnader inngår husleie, edb, andre kontorkostnader, konsulenttjenester (IRK, revisjon, juridisk) 
og forsikring samt andre felleskostnader som ikke er fordelt på formål.

NOTE 8 GRENKOSTNADER

2011 2010
Elitelandslag                    68.488                   60.187 
Utvikling                    18.881                   16.961 
Komiteer inkl adm 25.991 29.855

Sum grenkostnader 113.359                 107.003               

Fordelt pr. gren:
Alpint                    23.734                   23.077 
Freestyle                      4.165                     5.575 
Hopp                    20.133                   19.959 
Kombinert                      6.547                     7.338 
Langrenn                    50.698                   44.642 
Telemark                      3.493                     2.820 
Integrering 4.589 3.593

Totalt 113.359                 107.003               

Kostnader til formålet                  106.541                   94.647 
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Kostnader til formålet                  106.541                   94.647 
Kostnader til anskaffelse av midler                      6.818                   12.356 

NOTE 9 BARTERINNTEKTER OG - KOSTNADER

2011 2010
Barterinntekter som del av Markedsinntektene                      4.219                     8.264 
Barterkostnader                      4.535                     8.837 

Netto resultat fra barter -316 -573

Barterinntekter er vurdert verdi av vareleveranser. Barterkostnad er vurdert kostnad. Netto negativt resultat
knytter seg til merverdiavgift på leveransene.

Side 5
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 10 LØNNSKOSTNADER

2011 2010
Administrasjon inkl Org- og utviklingsavd 12.410 13.364
Kretsansatte 6.051 7.531
Trenere/støtteapparat 31.612 33.564
Tillitsvalgte 660 600
Treningsbidrag/stipend 10.033 5.819
Arbeidsgiveravgift 8.990 8.447

Sum lønnskostnader 69.757 69.325

Spesifikasjon av lønnskostnader etter art
Lønnskostnader 57.481 56.287
Arbeidsgiveravgift 8.990 8.447
Pensjonskostnader 3.285 4.591

Sum lønnskostnader 69.757 69.324

Gjennomsnittlig antall årsverk 81 93

Gjennomsnittlig antall årsverk er beregnet på grunnlag av signerte arbeidsavtaler. Det er ikke som tidligere år medregnet honorar til 
frivillige og ansatte som er utleid til andre enheter.

Ytelser til ledende personer
Generalsekretær Styret

Lønn 1.034 0
Pensjonskostnader 7 0
Annen godtgjørelse 72 940

Generalsekretær tiltrådte sin stilling 15. august 2011. Før dette har forbundet vært ledet av konstituerende generalsekretær. 

Side 6

Generalsekretær tiltrådte sin stilling 15. august 2011. Før dette har forbundet vært ledet av konstituerende generalsekretær. 
Ytelsene over omfatter deres samlede godtgjørelse. 
Konstituert generalsekretær hadde avtale om fungeringstillegg i fungeringsperioden. Etter avtale er dette ikke tatt ut i 2011 men avsatt
for uttak fom 1.april 2012.
Av samlet utdeling til styret på 460, gjelder 240 honorar til Skipresident. Videre inngår kompensasjon til Skipresidentens arbeidsgiver
for tapt arbeidsfortjeneste med 480.

Revisjonshonorarer
Kostnadsført honorar til revisor i 2011 utgjør 385. Honoraret fordeler seg på ordinært revisjonshonorar 
for 2010, samt a-konto honorar for 2011 på 80, samt honorar for bistand på 31. 
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 11 VARIGE DRIFTSMIDLER
2011 2010

Anskaffelseskost 01.01.2011 3.085                     3.085                   
+ Tilgang 170                        -                       
-  Avgang 0 -                       
Anskaffelseskost pr. 31.12.2011 3.254 3.085

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2011 2.779                     2.626                   

Bokført verdi 31.12.2011 475 458

Årets avskrivninger 153                        139                      
Økonomisk levetid  3/5 5
Avskrivningsplan Lineær Lineær

NOTE 12 AKSJER  

Aksjer er medtatt i regnskapet etter kostmetoden.

Anskaffelses-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Stemme-            
andel

Bokført verdi

Lillehammer Skifestival AS 27.10.1997 Lillehammer 7 % 5
Kvitfjell Idrett AS 28.01.2001 Ringebu 50 % 100
Ski VM 2011 AS * 29.01.2007 Oslo 60 % 1.200
VM Freestyle 2013 AS* 29.01.2009 Voss 60 % 120
Granåsen Aktivum AS 01.07.2011 Trondheim 10 % 10

Sum investeringer 1.435

Side 7

* NSF har 60 % av stemmene på generalforsamlingen i selskapet, men dette medfører ikke at NSF har 
bestemmende innflytelse over selskapet, da innflytelse og styrerepresentasjon er bestemt av kontrakt for
tildeling av mesterskap hvor også Oslo Kommune er part.

NOTE 13 KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer er oppført til virkelig verdi etter fradrag for en avsetning på 1.263, faktiske tap utgjorde 32.
Høye kundefordringer pr. 31.12.2011 skyldes stor utfakturering i desember, i det mange sponsoravtaler har forfall i januar 2012.

Ingen av selskapets kundefordringer forfaller senere enn et år etter regnskapsårets slutt.

Side 7
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 14 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Andre kortsiktige fordringer består av forskuddsbetalte kostnader for 2012, og opptjente ikke fakturerte inntekter.

NOTE 15 LIKVIDER / BUNDNE MIDLER / PLASSERINGER

Regnskapslinjen likvider, på 84.995, består av følgende innskudd og plasseringer:

Bundne midler: 2011 2010

Innestående skattetrekksmidler, som dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.2011 3.050 2.595
Innestående bundne fondsmidler Hestra Fond og Rekrutteringsfond Høysæter / Moen 418 408
Innestående depositum husleie 134 131
Innestående garanti skilotteriet 2.682 2.615

Sum bundne midler 6.284 5.749

Innskudd pengemarkedsfond

Innskudd i pengemarkedsfond 2.036 1.980

Sum innskudd pengemarkedsfond 2.036 1.980

Øvrige likvider

Øvrige bankinnskudd og kontanter 76.675 70.162

Sum øvrige likvider og kontanter 76.675 70.162

Sum bundne midler, plasseringer og øvrige likvider og kontanter 84.995 77.891
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 16 PENSJONSMIDLER /-FORPLIKTELSER

NSF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning 
som tilfredsstiller kravene i denne loven.

NSF har kollektive pensjonsordninger som omfatter i alt 60 personer, 49 aktive og 11 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen
på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

AFP-tilskottsloven ble vedtatt 19.02.2010, men har ikke virkning for personer som går av med AFP før i 2011. 
Gammel AFP-ordning er lukket per 31.12.2010, og lukkingen av denne er behandlet regnskapsmessig som avkorting. 
Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning, som den gamle AFP-ordningen i LO/NHO-området. 
Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig som en ny ordning, ikke som en endring av den eksisterende ordningen. 

Oppstillingen nedenfor inneholder to ordninger: Kollektiv pensjonsordning og AFP. Netto forpliktelse til AFP ordningen er 33.

2011 2010
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2.680 2.464
+ Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1.067 1.106
- Avkastning på pensjonsmidler -1.110 -1.079
- Administrasjonskostnader 190 185
- Resultatført aktuarielt tap 323 157
+ Resultatført netto oppgjør ved avkorting AFP 0 -557

Netto pensjonskostnad 3.151 2.276

2011 2010
Beregnet pensjonsforpliktelser -23.082 -23.686
- Pensjonsmidler (til markedsverdi) 18.300 19.450

Netto pensjonsforpliktelser -4.782 -4.236
-  Ikke resultatførte estimatendringer og avvik           7.900 7.189

Side 9

Netto pensjonsmidler 3.118 2.953

Økonomiske forutsetninger: 2011 2010

Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 %
Forventet lønnsregulering 3,50 % 4,00 %
Forventet økning i G (folketrygdens grunnbeløp) 3,25 % 3,75 %
Forventet pensjonsøkning 0,10 % 1,30 %

1.1.2003 ble det innført innskuddspensjon for ansatte i det sportslige apparat. Ved utgangen av 2011
inkluderer ordningen 52 ansatte. Kostnadene avsettes løpende, og ikke betalt premie pr 31.12 er avsatt   
under Annen kortsiktig gjeld.
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Noter til regnskapet for 2011

(alle tall i hele tusen)

NOTE 17 EGENKAPITAL

Egenkapital Egenkapital
01.01.2011 Tilførsel Bruk 31.12.2011

Egenkapital med lovpålagte restriksjoner

Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålsinntekter Automat 51.941                -                         -17.068                  34.873                  
Post 3 859                     9.000                     -8.061                    1.798                    
Fondsavsetninger 408                     10                           -                         418                       

Sum "Eksternt pålagte restriksjoner" 53.208               9.010                     -25.129                 37.089                 

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Fond for arrangementsforsikring 4.517 -                         -350                       4.167                    
Øremerkede snøproduksjonsmidler 4.037 -                         -1.378                    2.659                    
Avsetninger foretatt av skistyret 0 -                         -                         -                       

Sum "Selvpålagte restriksjoner" 8.554                 -                         -1.728                   6.826                   

Annen egenkapital 29.889               18.353                   -                         48.241                 

SUM EGENKAPITAL 91.651                27.363                   -26.857                  92.157                  
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Norges Skiforbund

Kontantstrømoppstilling
alle tall i TNOK

2011 2010

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Årets aktivitetsresultat 507 -11.304
Ordinære avskrivninger 153 139
Pensjonskostnad uten kontanteffekt -165 -1.608
Endring i kundefordringer 6.754 -12.906
Endring i  leverandørgjeld 604 -4.982
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -569 17.479

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 7.283 -13.183

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

Utbetalinger ved kjøp av  aksjer -10 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -170 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -180 0

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

Innbetalinger av kapital 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 7.103 -13.183
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr 01.01. 77.891 91.073

Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr 31.12. 84.995 77.891
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freestyle 

Konsulent Eivind Gjeraker

Sportssjef		 Morten Skarpaas 

 

hopp 

Sportssjef Clas Brede Bråten

Presseansvarlig	 Jørgen	Hyvang	(til	30.06.11)

Sportskoordinator	 Ludvik	Zajc	(til	01.07.11)

Utviklingskoordinator	 Tore Øvregård

Sponsorsjef Arne Åbråten

Prosjektleder	Rekruttering	50% Per Elias Kalfoss   

	 (fra	01.09.11)

 

kombinert
Sportssjef Sverre Rotevatn

Bredde-	og	rekrutteringsansvarlig/
COC-ansvarlig Thomas Vesteraas

Prosjektleder	Rekruttering	50%	 Per	Elias	Kalfoss		 	

	 (fra	01.09.11)		

 

langrenn
Langrennsjef Åge Skinstad 

Sportssjef	 Vidar	Løfshus	

Bredde	og	Utdanning	 Per Nymoen

Landslagsassistent Bjørnar Sandvig

Prosjektleder	integrering Anne Ragnhild Kroken

Adm.koordinator	og	ass.	
Jr.landslagstrener Brit Baldishol 

Komersiell	leder	 Bernt	Halvard	Olderskog

Sponsorsjef	 Kristine	Skeie	(til	01.02.2012)

telemark 

Sportssjef	 Jo	Mork	(fra	01.05.11)

 

kretsadministrasjon
Agder	og	Rogaland,	adm.sjef Petter Furseth

Agder	og	Rogaland,	konsulent	 Åse	K.	Wigemyr	(til	31.08.11)	

Akershus	og	Østfold	adm.sjef Thor Gjelsvik

Buskerud,	adm.sjef	 Liv	H.	Andersen

Finnmark	adm.sjef Eli Rognmo

Hedmark,	adm.sjef	 Jan	Olav	Andersen

Hedmark,	saksbehandler	 Ingrid	L.	Afseth		 	

	 (fra	01.09.11)

Hordaland,	adm.sjef	 Petter	Ekran	(fra	25.07.11)

	 Lene	Instebø	(til	31.01.12	)

Møre	og	Romsdal,	adm.sjef	 Harald	Mowinckel		 	

	 (til	31.12.11)

	 Stig	Aambø	(fra	01.01.12)

Nordland,	adm.sjef Jens Erik Nilsen

Nord-Trøndelag,	adm.sjef Bjørn Bruvoll

Oppland,	adm.	sjef Barbro Killingstad

Oslo,	adm.sjef	 Toril	Vik	Lindgren

Oslo,	adm.sekr	 Inger	Lise	Berg

Sogn	og	Fjordane,	adm.sjef Yngve	Thorsen	(50%	fra	1.09.11)

 Anders Felde   

	 (50%	fra	01.09.11)

norges skiforbunds styre
President Sverre K. Seeberg

Visepresident Erik Røste

Styremedlem Hermod Bjørkestøl 

 Paul Einar Borgen 

 Elling Breivik  

 Gunhild Dugstad 

 Birger Goberg 

 Steinar Johannessen

 Roy Saugestad 

 Toril Skaflestad 

 Sigbjørn Slåtten

 Kristin Vestgren Sæterøy 

 Torbjørn Vik

Ansattes	representant Bjørn Bruvoll

 

ansatte norges skiforbund
sentraladministrasjon 
Generalsekretær	 Stein	Opsal	(fra	15.08.11)

Rådgiver Truls Jahnsen 

	 (konst.	GS	til	15.08.11) 

Økonomisjef Marianne Fismen   

	 (fra	01.04.11)

Administrasjons	og	økonomisjef	 Anita	B.	Nilsen	(til	31.01.11)

Konsulent	økonomi Turid Halvorsen

Controller Vibeke Vilhelmsen 

	 (fra	01.10.11)

Organisasjonssjef	 Ingvild	B.	Berg		 	

	 (fra	01.01.11)	

Administrasjonssekretær	 Bente	Langørgen

Journalist Claes-Tommy Herland

Systemansvarlig	 Asgeir	Moberg	(fra	01.06.11)

Web-ansvarlig/prosjektleder Anette G. Eriksen

team morgendagens helter/statoil
Prosjektleder	Hvit	Vinter Halvor Wøien 

Avdelingsleder	Arrangement	 Terje	Lund

Arrangementskoordinator	 Øistein	Lunde

Salgsansvarlig	arrangement/arena John-Olav	Evans	

Marked/Skipool Andreas Eeg

 

Avd.	leder	Bredde	og	Rekruttering	 Helen	Ingebretsen

Konsulent	bredde	og	rekruttering Erik Aas Andersen

 

alpint 

Sportssjef Claus Ryste 

Rennteknisk	koordinator Arild Holm

Bredde-	og	utviklingssjef	 Einar Witteveen

Sport	Science Robert Reid 

Konsulent	Integrering	 Egil	Bryn	(fra	1.12.11)

Prosjektleder	Integrering		 Ståle	Bratberg	(til	30.09.11)

Markedssjef	 Sverre Meinich-Bache  

	 (til	31.12.11)	



side 42
skistyret, ansatte, komiteer og utvalg

norges skiforbund – lovutvalg
Leder Andreas Ekker

Nestleder Karianne. F. Jensen

Medlem Pål Th. Teigen

Varamedlem Petter Grønås

Varamedlem Ruth Schmid

norges skiforbund – valgkomité
Leder	 Odd	Arvid	Sulland

Nestleder	 Gunn	Berit	L.	Aarvik	

Medlem	 Inge	Fænn

norges skiforbund - hederskomite
Odd	Seim	Haugen	

Johan Baumann

Per	Landmark	

Per	Ottesen	

Sverre Seeberg

integreringsutvalget
Leder Torbjørn Vik

Nestleder	 Ingun	Raastad

Alpint	 Lars-Inge	Graabak

Langrenn Hermod Bjørkestøl

Rep.	for	målgruppen	
Utviklingshemmede Kjetil Ørbeck

Utøver Kjartan Haugen

Norges	repr.	i	IPC	STC	Nordic	
Skiing	og	FIS	Subcommittee	for	
skiers	with	disability	 Tor Undheim

Adm. Anne Ragnhild Kroken

norske representanter i fis
Sverre K. Seeberg FIS	Vice	President,		
	 FIS	Council
Inggard	Lereim	 Vice	Chairman,		 	
	 Medical	Committe
Geir	Woxholt		 FIS	Court	
Tor Undheim Subcommittee	for	Skiers		
	 with	a	Disability
Jan Schmid Athletes	Commission
 

alpint
Svein Mundal  Alpine	Committee		
	 	Executive	Board
Einar Witteveen  Sub.Com	Classification		
	 of	Alpine	Competitors,		
	 European	Cup	
Einar Witteveen Sub.Com	for	European	Cup 

Einar Witteveen Sub.	Com	for	Youth	&		
	 Childrens	questions 

Per	Lund	 Sub.Com	Rules	and	Control
Per	Lund	 Sub.Com	for	Alpine	TD’s
Kjetil Andre Aamodt Sub.Com	for	World	Cup 

Nils David Dregelid Sub.Com	for	Courses	
		 	Inspectors	and	Controllers	

Sør-Trøndelag,	adm.sjef Erik Andresen

Sør-Trøndelag,	adm.skr Heidi Bolland

Telemark	og	Vestfold,adm.sjef Kjell Ebbesberg

Troms,	adm.sjef		 Asgeir	Moberg	(til	01.06.11)

	 John	O.	Fuglem	(fra	15.08.11)

kretsledere
Agder	og	Rogaland Hans Blattmann

Akershus		 Turid Gjesvold

Buskerud		 Steinar Berthelsen

Finnmark		 Lars	Wivesoll

Hedmark	 Brede Grønvold

Hordaland	 Lars	Tennebekk

Møre	og	Romsdal Aud N. Dahle

Nordland Arnfinn Paus

Nord-Trøndelag Tor Bach

Oppland Marit Roland Udnæs

Oslo Gudbrand Bakke 

Sogn	og	Fjordane	 Inge	Fænn

Sør-Trøndelag Siri Darell 

Troms	 Per	Inge	Nysted

Vestfold	og	Telemark Johnny Mortensen

Østfold Kåre Steffensen

Skiforeningen		 Ole	Anker-Rasch

norges skiforbund - ankeutvalg
Leder Per Magne Kristiansen

Medlem Anita B. Beitdokken

	 Astrid	Lødemel

 Frode Sæter

 Vegard Ulvang

 Pål Th. Teigen   

	 (frittstående	medlem)

norges skiforbund – appellutvalg
Leder	 Gunn	Berit	L.	Aarvik

Nestleder Anders Felde

Medlem Gunn Harjo

Medlem Berit Dalvik

Medlem Jan Arild Berg

Varamedlem	 Svein	O.	Markussen

Varamedlem	 Inge	Fænn

 

norges skiforbund – domsutvalg
Leder Anne Cathrine Frøstrup

Nestleder Torill Breivik Skikstein

Medlem Geir Mauseth

Varamedlem	 Ingolf	Mork

Varamedlem	 Astrid	Lødemel

norges skiforbund – kontrollutvalg
Leder Arvid Sulland

Nestleder Kari Uglem

Medlem	 Ingun	Raastad

Varamedlem Per Øyvind Tveten

Varamedlem	 Ole	Andreas	Hustad
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freestyle
Hans Stub Freestyle	Committee
Morten Skarpaas Rules	and	Officials		
	 	Committee

hopp
Torgeir Nordby Sub.Com	Jumping	Hills	
Torgeir Nordby  Sub.Com	for	Officials,		
	 Rules	and	Control	
Steinar Johannessen Sub.Com	for	Calendar		
	 Planning	
Bertil Pålsrud  Ski	Jumping	Committee
Bertil Pålsrud  Sub.Com	for	Equipment		
	 and	Development	
Svein	Olav	Brurud	 Sub.	Com	for	Youth	&		
	 Childrens	questions	

kombinert
Jan Rune Grave  Nordic	Combined		 	
	 Committee	
Arne-Olaf	Sween	 Sub.Com	for	Officials,		
	 Rules	and	Control

langrenn
Vegard Ulvang Chariman	Cross	Country		
	 Committee
Erik Røste  World	Cup	and		 	
	 Continental	Cups	
Rune Bergsodden Popular	Skiing	Committee	
Anita Beitdokken Sub.	Com	for	Youth	&		
	 Childrens	questions	
Hermod Bjørkestøl Rules	and	Control		
	 	Committee

telemark
Kjell Gunnar Dahle Telemark	Committee
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prosjekt hvit vinter

For	Hvit	vinter	ble	2011	et	år	der	en	initierte	flere	prosesser	
–	på	grunnlag	av	erfaringer	g jort	tidligere	i	prosjektet.	I	2011	
er	styringskomiteen	for	Hvit	vinter	ledet	av	Roy	Saugestad	i	
NSF	skistyret.

ski-vm
Hvit vinter var engasjert for å ta ansvar for rådgivning og 

koordinering	av	klima	og	miljøtiltak	under	Ski-VM	2011	i	Oslo.	

Planleggingen startet allerede i 2008, men ble et fulltids engasjement 

for prosjektleder først i januar 2011.

VM hadde en visjon om å bli det mest miljøvennlige skimesterskap 

noen sine. Dette var et signal både internt i VM organisasjonen og 

eksternt til omverdenen om at klima og miljøfokus var viktig for 

VM-arrangøren.  Erfaringene fra VM viser imidlertid at vi lyktes 

bare til en viss grad. Med mange ansvarsområder og mange korttids 

engasjerte personer ble det en utfordring å integrere miljø på en 

fornuftig måte i alle områder. En analyse av dette er gjort i en egen 

miljørapport fra VM. 

Som et eget prosjekt ble det også gjennomført et klimaregnskap for 

VM. Dette ble finansiert av Kulturdepartementet, og ble gjennomført 

med betydelig egendekning fra konsulentfirmaet MiSA.  Resultatene 

er oppsummert i en egen rapport. 

Begge	rapportene	er	oversatt	til	engelsk	og	oversendt	FIS.

ski-nm
NM i Steinkjer ble miljøsertifisert som det 3. NM på rad.  Erfaringer 

fra denne prosessen – samt fra tidligere mesterskap – har vært nyttig 

i planene om å stille krav til sertifisering av alle framtidige NM.

arbeidsgrupper / samarbeid
Hvit vinter deltok aktivt i en arbeidsgruppe som utarbeidet forslag 

til	NIFs	miljøstrategi.	Miljøstrategien	har	tatt	opp	i	seg	Hvit	vinters	

inndeling i fokus på arrangement, anlegg, administrasjon og 

aktivitet.		Strategien	ble	vedtatt	på	Idrettstinget	våren	2011.

Hvit vinter har tatt initiativet til en mer helhetlig ordning for 

miljøsertifisering	for	skisektoren.	Sammen	med	NIF	har	det	vært	et	

samarbeid med Miljøfyrtårn om en bedre tilpasning av kriteriene 

for idrettsarrangementer og for administrative enheter. Det også er 

utviklet en egen sjekkliste for mindre arrangementer.

nye prosjekter
klimaregnskap for skiarrangører
På grunnlag av erfaringer med utarbeidelse av klimaregnskap for 

Ski-VM ble det satt i gang et prosjekt for utvikling av et system som 

er mer tilpasset idrettsarrangementers behov. Eksisterende systemer 

generelle, og krever ekspertise for utarbeidelse. 

Målsettingen i prosjektet er at små og store arrangører på enkelt vis 

selv kan utføre regnskapet uten kostnader, og det skal være enkelt å 

sammenligne egne arrangementer med andre tilsvarende arrangementer. 

Hvit	vinter	har	fått	med	Oslo	kommune	som	partner	i	prosjektet.

led belysning
Til tross for at PCB har vært forbudt i produkter siden 2008 har 

mange lysløyper i Norge stadig PCB holdige lysarmaturer. Dette er 

armaturer produsert før ca 1982. PCB kan være en farlig miljøgift 

om den for eksempel kommer i kontakt med grunnvann. Hvit vinter 

har derfor satt i gang et prosjekt som ser på muligheten for endelig 

å fase ut gamle PCB holdige armaturer, og samtidig installere ny 

energieffektiv	LED	belysning.	Det	er	etablert	et	utviklingsprosjekt	

sammen	med	Asker	kommune	der	en	tester	LED	belysning	fra	

ulike leverandører ute i en lysløype, på grunnlag av kriterier som 

lysgjengivelse, lysforurensing  og energibruk. Det er også sett på 

muligheten for å etablere finansieringsstøtte for lokale prosjekter der 

en	ved	å	installere	LED	lys	samtidig	faser	ut	PCB	holdige	armaturer.	

skiskytterarenaer
Det er skissert et prosjekt der det legges en helhetlig miljøplan 

for alle skiskytterarenaer i Norge. Dette vil omfatte miljø og 

sikkerhetsinformasjon, oppsamling av bly, kildesortering, og testing 

av	LED	belysning	av	skivene.
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sunn jenteidrett  
skisesongen 2011/2012
Sunn	Jenteidrett	er	et	samarbeidsprosjekt	mellom	fire	
særforbund:	Norges	skiforbund,	Norges	orienteringsforbund,	
Norges	friidrettsforbund	og	Norges	skiskytterforbund.	
Styringsgruppa	ledes	av	Erlend	Slokvik	(visepresident	
skiskytterforbundet)	og	består	av	representanter	fra	
de	ulike	forbundene,	NIF	sin	generalsekretær	og	leder	av	
Olympiatoppen.	NSF	sine	representanter	er	Stein	Opsal,	Erik	
Røste	og	Åge	Skinstad.	

Sunn	Jenteidrett	er	inne	i	sitt	fjerde	prosjekt	år,	
og	har	2011/2012	hatt	følgende	hovedarbeidsområder

innføring av retningslinjer for trenings-
restriksjoner og konkurransenekt
I	samarbeid	med	Olympiatoppen	har	Sunn	Jenteidrett	implementert	

retningslinjene for konkurranse-nekt i landslag, og vært pådriver for at 

disse retningslinjene følges av forbund, trenere og helseteam. 

utvikling av e-læringsportal og kurs
Sunn Jenteidrett har utviklet kursportalen kurs.sunnjenteidrett.

no, der det ligger e-læringskurs om idrettsernæring og idrett og 

spiseforstyrrelser. Kursene er tilpasset utøvere fra 13 år og retter seg 

også mot trenere, foreldre og helsepersonell. Kursene inngår som en del 

av	den	nye	trenerløypa	i	Skiforbundet	og	i	NIF.

spis smart foredrag
Det	har	blitt	holdt	mer	enn	50”Spis	smart”	foredrag	for	skiklubber	

og kretser, et kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere, både jenter 

og gutter. Sunn Jenteidrett har i tillegg bidratt på Kunnskapsturneen til 

langrenn, og holdt foredrag ut i mot klubber og skoler.

bekymringstelefonen
Også	denne	sesongen	har	det	vært	en	jevn	strøm	av	henvendelser	fra	de	

ulike idrettene. Bekymrede trenere, foreldre, venner eller utøvere som 

selv har utfordringer i forhold til mat, kropp og vekt kan henvende seg 

for å få råd og veiledning. Telefonen er åpen en dag pr uke. Nettside, 

blogg og facebook – viktige kommunikasjonskanaler Sunnjenteidrett.no 

har	et	besøkssnitt	på	mellom	4000-5000	hver	måned	og	blogg.

sunnjenteidrett.no	ligger	på	mellom	1500-2000	besøk	pr	mnd.

sunn jenteidrett camper i oslo (høst 2011) 
og trondheim (vår 2012)
Det har vært stor interesse for de to Sunn Jenteidrett campene som er 

arrangert, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger i etterkant av 

arrangementene.	Hver	av	campene	har	hatt	50	jenter	på	15-16	år,	fordelt 

på de fire ulike idrettene. Målet er at campene skal være forebyggende, 

helsefremmende og sosiale. Jentene får i løpet av en helg foredrag om 

kosthold, selvfølelse og utvikling. De har morsomme treningsøkter og 

lager mat sammen. Høydepunktene har også vært møte med profiler og 

gode forbilder fra de ulike idrettene, som fra langrenn har vært Marit 

Bjørgen	og	Marthe	Kristoffersen.	Ytterligere	informasjon	om	retnings-

linjer, kompetanseheving og aktiviteter finnes på sunnjenteidrett.no
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beretning integrerings-
utvalget 2011-2012
utvalgets sammensetning
Leder Torbjørn Vik, skistyret

Nestleder	 Ingun	Raastad	

Medlemmer	 Hermod	Bjørkestøl,	LK

																										 Lars-Inge	Graabak,	AK

                          Kjartan Haugen, utøverrepresentant

 Kjetil Ørbeck, rep. målgruppen utviklingshemmede

																										 Tor	Undheim,	Norges	rep	i	IPC	Nordic	Skiing	STC		

	 (Sport	Technical	Committee)

Fra	admin.			 Ståle	Bratberg	(til	1.	september	2011)

                      Anne Ragnhild Kroken

   

generelt
Ståle Bratberg sluttet i Norges Skiforbund 1. september 2011 og gikk 

naturlig ut av utvalget. 1. desember 2011 ble Egil Bryn ansatt på alpint 

med hovedfokus på syns og bevegelseshemmede. Fra 1. september 2011 

har	Åse	Karin	Wigemyr	vært	ansatt	i	40	%	stilling	på	langrenn	integrering. 

Det er utarbeidet egen mandat og handlingsplan for utvalget for 

tingperioden 2010-2012. Det er avholdt fem møter i utvalget.

Arbeidet med å få en felles forståelse og holdning til aktivitet for 

funksjonshemmede har fortsatt. Det er nedlagt et kontinuerlig arbeid 

for å få opp gode nettverk både på landsbasis og på regionalt nivå. Vi 

har etterstrebet å ha møter med kretser hvor det er blitt valgt nye krets- 

kontakter, for å gi disse en best mulig start i deres arbeid og få avklart 

roller og ansvar. Vi mangler fortsatt 3 kontakter for nå målet om å ha 

kretskontakt i hver krets. Det ble avholdt en samling for kretskontakter i 

forbindelse med høstmøtet 2011. Dette var en meget bra samling med et 

bra oppmøte. Samlingen inneholdt en åpen temadel, ”Aktivitet for utviklings-

hemmede”, hvor vi klart kunne ha ønsket oss flere deltakere utenfra. 

Virksomheten	er	i	hovedsak	finansiert	gjennom	NIFs	Post	2	og	

Post 3 midler som er øremerket formålet. For toppidrettsatsingen i 

langrenn	har	Olympiatoppen	og	LK	bidratt	med	betydelige	beløp.	Vi	

har en avtale med Telenor som i hovedsak er benyttet til utvikling av 

satsingsgruppe i alpint.

Skiforbundet	fikk	innviglet	prosjektmidler	gjennom	Extrastiftelsen	

Helse og Rehabilitering på et nytt 3-årig prosjekt med oppstart 

1.1.2012, ”Gode trenere og ledsagere gir mer aktivitet”. Her er 

kompetanseheving og utdanning hovedområder. Dette gjennomføres i 

sammenheng med den oppstartede revideringen av trenerutdanningen 

etter	nye	retningslinjer	fra	NIF.	Det	arbeides	aktivt	med	å	få	integrert	

tilrettelegging av aktivitet for funksjonshemmede som en naturlig 

av	trenerutdanningen	i	både	langrenn	og	alpint.		I	tillegg	skal	

det utarbeides egne emne moduler som vil inngå som etter- og 

videreutdanning i den nye utdanningsstrukturen. 

bredde og rekruttering – fellestiltak langrenn 
og alpint
Sommerskiskolen	har	blitt	gjennomført	for	5.	året	i	godt	samarbeid	

med Norges Skiskytterforbund, Hedmark Skikrets og Nord-Østerdal 

Skiskytterkrets. Det tar tid å etablere nye tiltak, men det ser ut til at dette 

nå begynner å få fotfeste. Hedmark Skikrets har fått midler gjennom 

Extrastiftelsen	til	fortsatt	videreutvikling	av	sommerskiskolen,	hvor	også 

Skiforbundet fortsatt vil være bidragsyter. Det var planlagt fire miljø- 

samlinger for syns og bevegelseshemmede i løpet av sesongen, men kun en 

ble gjennomført av Akershus Skikrets i Hurdal, med bra oppslutning. 

Slike miljøsamlinger er viktige tiltak med tanke på rekruttering, og det 

vil derfor bli arbeidet med å gjennomføre flere kommende sesong. 

Det er siste sesong avholdt to nasjonale samlinger for utviklings- 

hemmede, en på barmark og en på snø, for både alpint og langrenn. 

Det har vært størst deltagelse på langrenn. På begge samlingene var det 

i	overkant	av	20	deltakere	pluss	ledsagere.	I	tillegg	er	det	gjennomført	

3 regionale snøsamlinger i regi av krets/klubb; Telemark/Vestfold 

(alpint),	Gol	IL	(langrenn	og	alpint),	samt	Nordland	(langrenn).	Bra	

oppslutning og gjennomføring på alle steder. Konkurranser har inngått 

som en del av alle samlingene på snø. Som i fjor har det vært klasse i 

HalvBirken for målgruppen utviklingshemmede, hvor de går samme 

distanse	som	UngdomsBirken.	Korsvoll/Koll	IL	la	sitt	arrangement	inn	

i Koll mila med stor oppslutning. 

Det er oppstartet et eget prosjekt for å rekruttere flere synshemmede 

barn og unge i samarbeid med Norges Friidrettsforbund og Norges 

Blindeforbund. Hittil har en samling er blitt avholdt på snø. 

For alle rekrutteringssamlinger vil det fremover bli lagt enda større 

vekt på etterarbeid for å få flest mulig av deltakere forankret i lokale 

lag og aktivitet. Dette vil også bli videreutviklet på bakgrunn av 

allerede erfaringer som er gjort. Skiforbundet har som et av seks 

særforbund et samarbeid om prosjektet ”fra bruker til utøver”, som 

er et rekrutteringstiltak som har fokus på å videreformidle/følge opp 

brukere fra opphold ved Beitostølen Helsesportsenter til den lokale 

idretten. Viljar Aasan er ansatt i hel stilling i denne forbindelse. 

 

Under Ridderuka ble det igjen gjennomført et opplegg med Telenor 
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Open	Mind,	denne	gangen	med	8	deltakere,	en	dobling	fra	i	fjor.	Gruppen 

ble veldig godt i varetatt av Åse Karin Wigemyr som var NSF ansvars- 

person her og koordinerte opplegget rundt gruppen. Det har kommet 

positive tilbakemeldinger på opplegget som ble gjennomført i år. 

klassifisering
For	5.	året	ble	det	gjennomført	klassifisering	i	forbindelse	med	Ridderuka 

2012 på Beitostølen. 39 deltakere ble klassifisert, 17 bevegelseshemmede 

og 22 synshemmede. Av disse oppfylte 6 ikke kravene til minstehandicap. 

Anne	Ragnhild	Kroken	har	på	oppdrag	fra	International	Paralympic	

Committee vært med å arrangere et internasjonalt klassifiseringskurs i 

langrenn i forbindelse med WC i Cable, USA. 

utdanning/kurs
I	løpet	av	sesongen	er	kurset	”Skiaktivitet	for	funksjonshemmede	i	teori	

og	praksis”	gjennomført	4	ganger.	2	ganger	på	Sandrip	mot	Gimle	vgs.		

Kristiansand	(idrett	samt	og	barne	og	ungdomsarbeider),	Høyskolen	

i	Agder	(lærerutdanningen),	Sirdal	vgs.	(idrett)	og	Bodin	vgs.	i	Bodø	

(idrett).	Vi	har	som	de	siste	også	hatt	samarbeid	med	Høyskolen	i	

Lillehammer	med	undervisning	i	langrennspigging	og	ledsaging	av	

synshemmede i langrenn for idrettsstudentene. 

oppsøkende virksomhet/informasjon
Utvalget legger stor vekt på å delta i ulike fora for å spre informasjon 

om	hva	vi	kan	tilby	av	aktivitet	for	ulike	målgrupper.	Likeså	arbeides	

aktivt med oppfølging av klubber og kretser og bistand til disse i 

arbeidet med å få aktiviteten forankret. Det har vært gjennomført 

besøk i flere kretser med tema aktivitet for funksjonshemmede. 

Det er startet et arbeid med å lage filmer av de ulike aktivitetstilbud 

Skiforbundet har for funksjonshemmede. 

idrettsregistreringen
Idrettsregistreringen	gir	en	indikasjon	på	hvor	mange	funksjons- 

hemmede medlemmer vi har i våre klubber og lag, selv om det er en del 

feilkilder. Ved nærmere ettersyn ser vi at klubber vi vet har aktivitet og 

funksjonshemmede medlemmer ikke har registrert dette. 

For om mulig å få et bedre bilde av aktiviteten ute på klubbnivå 

har vi de to siste årene stilt noen ekstra spørsmål i forbindelse med 

idrettsregistreringen. Av oppsummeringen av disse spørsmålene i 

understående tabell registrerer at det er en økning i antall medlemmer, 

antall klubber som har funksjonshemmede medlemmer og antall 

klubber som har aktivitet for målgruppene. Det er også en økning i 

antall medlemmer i alle målgrupper. 

For, om mulig, å få et bedre bilde av aktiviteten ute på klubbnivå

har vi de to siste årene stilt noen ekstra spørsmål i forbindelse med

idrettsregistreringen.	Oppsummeringen	av	dette,	som	sees	i	

understående tabell, viser en økning i antall medlemmer, antall klubber 

som har funksjonshemmede medlemmer og antall klubber som har 

aktivitet for funksjonshemmede. Sammenligner vi tallene vi får fra 

de ekstra spørsmålene med de som kommer fram i den generelle 

registreringen på alder, så er det et avvik i antall. Vi har kun stilt 

spørsmål vedrørende aktivitet for grenene langrenn og alpint, mens det 

også rapporteres om medlemmer med funksjonshemming også i de 

andre grener. Se tabell under.

For toppidrett vises det til grenkomiteenes rapporter.

2010 2011

antall klubber med Fh medlemmer 116 134

antall klubber med aktivitet for Fh 89 91

   

klubber med langrennstilbud 64 79

klubber med alpintilbud 14 18

   

antall medlemmer med langrennstilbud 181 246

antall medlemmer med alpintilbud 26 60

   

antall synshemmede 83 99

antall bevegelseshemmede 84 114

antall utviklingshemmede 135 203

antall hørselshemmede 22 35

totalt antall medlemmer med fh 324 451

generelle tall - Fh  reg. på alder 343 464

2010 2011

hopp 44 17

langrenn 259 387

kombinert 0 3

alpint 40 55

telemark 0 2

Freestyle 0 0

totalt 343 464
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beretning 2011-2012

alpinkomiteen (ak)
Leder	 Elling Breivik, Akershus

Nestleder	 Karina Birkelund, Hordaland

Medlem		 Eva-Tine	Riis-Johannessen,	Oslo

Medlem		 Lars	Inge	Graabak,	Sør-Trøndelag

Medlem		 Gunnar	Hvammen,	Oslo	(fra	høstmøtet)

Ungdomsmedlem  Vaar Havnelid Nilsen, Akershus

AK	har	hatt	møter	10	møter	i	2011,	og	flere	telefonmøter.		
Elling	Breivik	har	ansvar	for	markedsutvalget,	Karina	Birkelund	
har	ansvar	for	utdanning	og	universitetslag,	Eva-Tine	Riis-
Johannesen	har	ansvar	for	Kvitfjell	Classic	og	økonomi,	Lars	
Inge	Graabakk	har	ansvar	for	arrangement	og	økonomi	og	
Vaar	Havnelid	Nilsen	har	ansvar	for	ungdomsutvalget

breddeidrett  -  rekruttering
NSF Alpin har de siste årene hatt et tett samarbeid med 

skigymnas om utvikling av løpere. Dette har innebåret en enhetlig 

strategi og handlingsplan på utvikling og matching av talenter. 

Utviklingstrapper på barmark og ski er et fokusområde. Faglige 

seminarer og arbeidsmøter skjer gjennom året og spesielt i forkant 

av barmark-, skisesong og i etterkant av sesong. Det er utarbeidet 

en modell for hvordan landslag og skigymnas skal kommunisere og 

hvilke kriterier som gjelder for uttak i ulike sammenhenger. Dette gir 

forutsigbarhet og målkrav for internasjonal deltakelse.

Barmark testprosedyrer og – øvelser er nå sentralisert i regioner 

styrt av NSF. Dette sikrer lik gjennomføring med sammenlignbare 

resultater for alle i Norge med landslagsutøvere. Dette setter også 

høyere fokus på barmark for å bli en toppalpinist. 

NSF Alpint arrangerte i 2011 Trenerseminar med 100 deltakere fra 

klubb	og	skigymnas.	I	tillegg	har	det	vært	gjennomført	T4	kurs	

Alpint	med	5	delseminarer.	Kurset	er	fulltegnet	med	15	deltakere.	

Det	vil	derfor	skje	oppfølging	av	nytt	T4	kurs	for	sesong	2012/13.	

Det har også vært gjennomført åpne en dags seminar.

NSF Alpin har de siste årene bidratt til å opprettholde et seniortilbud 

utenom sentrale landslag. Det er viktig for NSF og Norge at 

Universitetslaget	på	Lillehammer,	som	har	hatt	sitt	første	driftsår	

2011/12, blir et permanent tilbud for seniorer med lengre varighet og 

krav til studier for opptak.

For	20	år	og	eldre	er	Norwegian	Master	videreført	på	tredje	året.	

Funksjonshemmede	har	egne	klasser.	I	tillegg	arrangeres	en	bedriftscup.

NSF Alpin har hele tiden sett det som avgjørende å sikre og 

tilrettelegge for fartsrenn og trening for løpere på skigymnas og 

klubb. Dette er ressurskrevende, samtidig som det krever spesiell 

sikkerhetskompetanse og må derfor samordnes. Dette skjer 

gjennom terminliste, støtteordninger og spesielle utvidete samlinger. 

Sikringsstøtte til SG og utfor arrangement bidrar til å tilrettelegge for 

alle	FIS-løpere,	i	tillegg	til	løpere	i	aldersbestemte	klasser	for	barn.	

Det legges opp til felles treningsopplegg for alle skigymnas-løpere i 

Kvitfjell i etterkant av WC. Det er også her et eget opplegg knyttet til 

prøvekjøring i Kvitfjell integrert med landslaget.

Kvitfjell	Classic	er	et	showrenn	for	legender,	men	også	et	

rekrutteringstiltak. Barn blir invitert til å møte gamle og nye 

legender. World Cup helgen på Kvitfjell skal være alpinsportens 

samlingspunkt for alpine entusiaster, der det er lagt opp til rennfri 

helg ellers i Norge for å stille opp her.

Idrettsregistreringen	viser	at	alpint	har	drøyt	20.000	

klubbmedlemmer, og har stort sett ligget på samme nivå de siste 

årene.	Det	samme	gjelder	konkurranseløpere	på	FIS.

Telenorkarusellen	aktiviserer	ca	7500	barn	i	regi	av	65	alpine	

klubber for barn under 12 år. Alpint fokuserer på enkle og varierte 

konkurranseopplegg med sosial ramme. Dette blir ansett som en 

positiv rekrutteringstiltak for alpine klubber.
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jr vm roccaraso, italia
4	gull,	2	sølv,	1	bronse.	10	løpere	var	på	topp	10	plasser.	Norge	vant	

nasjonskampen foran Sveits og Frankrike på tredje. Det er andre 

gangen i historien Norge tar sammenlagt tittelen. Norge deltok med 

totalt	5	damer	og	9	herreløpere.	Dessverre	ble	en	løper	skadet	under	

første treningsdag og hjemsendt.

World	Youth	Olympic	Games,	Innsbruck,	Østerrike.	Norge	stilte	med	

2	damer	og	2	herrer.	2	sølv	og	4	plasser	topp	6.	En	løper	ble	dessverre	

skadet på første renn og hjemsendt.

skirenn og arrangement
søknad verdensmesterskap ski alpint 2019
Skistyret har  oppnevnt en gruppe som skal utrede på nytt muligheten 

for å søke ski VM Alpint til Norge med Hafjell og Kvitfjell som 

arenaer i 2019. Søkefrist er 1. mai i 2013. VM-gruppen vil komme 

med en innstilling om ev Ski VM Alpinsøknad sommeren/høsten 2012. 

Det	er	kjent	at	Norges	Idrettsforbund	med	oppnevt	gruppe		utreder	

søknad	om		vinterolympiske	leker	til	Oslo	i	2022.

internasjonale renn i norge
fis renn
Rennsesongen varte fra 19.november 2011  tom 22.april 2012. En 

mild november og mild første del av desember forårsaket senere 

rennstart	enn	planlagt.	I	praksis	ble	det	14	dager	senere	rennoppstart.	

Med utrolig fint samarbeid med arrangører har NSF/Alpint fått til 

tilnærmet planlagt rennprogram. Terminfestete renn med unntak 

av	2	avlyst	SSL	og	2	SL-renn,	ca	22	SL,	ca	22	SSL,	ca	12	SG	og	4	utfor	

både for damer og herrer er gjennomført. Det er et renntilbud på 

60 renn for både damer og herrer, i alt 120 renn. Disse renn har 

omfattet 23 arrangementer. En stor takk til alle arrangørklubber for 

flott gjennomførte renn til beste for norsk alpinidrett! Det ytes stor 

innsats med å få til de beste forhold til løperne både fra arrangørene 

og bakkeiernes side. Bakkeeiernes samspill med arrangørene er 

avgjørende for fint snøunderlag å kjøre på. 

europa cup 
Norge var også i  nov/des 2011 tildelt 2 arrangementer, 1 for herrer 

med	2	rennog	1	for	damer	med		3	renn.	05.-08.	desember	IL	Trysil- 

gutten	IL(herrer)	og	02.-04.	desember		Hafjell	Kvitfjell	Alpin	(damer) 

som	arrangører.	Trysil		skulle	arrangere	2xSSL	og	Kvitfjell	1	SSL,1	SC	

og 1 SG.

 

Trysilgutten	tok	på	seg	2x	SL	ECup	i	tillegg	til	2xSSL	da	Åre	ikke	hadde	

nok	snø.	Kvitfjell	Måtte	avlyse	sine	ECup	damerenn	SSL,	SC	og	SG	

02-04.12.	Det	var	veldig	synd	for	våre	dameløpere.	Europa	Cup	renn	

i Norge er god investering da arrangørlandet får dobbel kvote. Noen 

av de beste løperne utenom sentrale lag får muligheten til å forbedre 

seg	med	god	kjøring.	NSF	søker	FIS	Europa	komité	om	å	få	faste	

damerenn	i	SSL,	SC	og	SG	hver	år.	Trysil	vil	fortsatt	få	tildelt	ECup	

renn hvert år, damer og herrer annethvert år. NSF/Alpint har søkt 

om	ECup	herrerenn	SSL/SL	i	begynnelsen	av	desember	2012.

world cup 
I	Kvitfjell	var		2	utfor	og	1	super-G	renn	herrer	på	programmet.	

Avlyst utforrenn i Garmish-partenkirchen  2012 ble flyttet til 

toppidrett
For	herrene	må	vi	tilbake	til	sesongene	2005	og	2006	siden	vi	

tok	like	mange	WC	og		EC	poeng	som	i	år.	På	EC	hadde	vi	15	

forskjellige løpere som tok EC poeng, og var lenge med å kjempe 

om sammenlagt tittelen i de ulike disiplinene. Henrik Kristoffersen 

gjorde	en	kule	på	EC	i	år	med	dobbelt	seier	i	SL,	og	mange	topp	

10	plasseringer.	Truls	Johansen	dominerte	lenge	SL	før	han	fikk	en	

skade som satte han ut i over en måned. Utviklingen er veldig positiv, 

og viser at vi har et meget godt grunnlag å bygge på for fremtiden. 

Dette til tross for at det i perioden mai til og med oktober ikke var på 

plass et system for EC gutter grunnet sviktende økonomi.

World	cup	gav	Aksel	L	Svindal	sin	nest	beste	sesong	poengmessig	

selv om han ikke klarte å ta sammenlagt tittelen. Aksel tok derimot 

sammenlagt tittelen i SG, og viser at SG fremdeles er en ”norsk” gren. 

Kjetil Jansrud har hatt store fremskritt spesielt i fartsdisiplinene 

og på Kvitfjell kom hans første WC seier noen gang. Kjetil og Aksel 

er topp 8 WC sammenlagt løpere og  neste år vil vi være med å 

konkurrere	om	både	seiere	og	sammenlagt	tittelen.	Truls	Ove	Karlsen	

hadde	sin	beste	sesong	i	GS	noen	gang,	Lars	Myhre	stabiliserte	seg	

igjen	blant	topp	30	i	SL,	Leif	Kristian	hadde	en	meget	ustabil	sesong	

og måtte ”krige” fra sent startnummer gjennom hele sesongen. Truls 

Johansen og Jonathan Nordbotten tok sine første WC poeng, og 

fulgte opp trenden med de gode EC resultatene.

På damesiden på EC og WC har vi fremdeles et stykke å gå, men 

det	er	fremgang	på	alle	fronter.	Lotte	Sejersted	som	enslig	løper	

på WC har jevnt og trutt prestert topp 30 i flere disipliner. Mangel 

på stabilitet har dessverre gjort at hun ikke har klart å følge opp 

sin første topp plassering fra fjorårets sesong. EC jentene har tatt 

flere poeng enn tidligere år, og vi har hatt med flere jenter ut på EC 

som har fått prøve seg på dette nivået. Med fortsatt progresjon for 

damene vil vi neste år kunne forvente flere gode EC resultater, og 

noen	som	kan	begynne	å	prøve	seg	på	WC	utover	Lotte.	Mona	og 

Nina har vært ute med skade i 2 sesonger. De er endelig tilbake og kan 

se	frem	mot	neste	sesong	100	%	forberedt.	Dette	gir	en	større	bredde 

på jentesiden av løpere som kan prestere på de 2 øverste nivåene.
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Kvitfjell. Alle renndagene ble gjennomført under de beste forhold 

og stor anseelse til arrangøren Hafjell Kvitfjell Alpin AS. World Cup 

Renndirektør var meget fornøyd og ba alle trenere på siste de 2 siste 

lagledermøtene  gi arrangøren ”a big hand” for supert gjennomført 

arrangement. Det var 8-9000 tilskuere på lørdagens utforrenn. For 

tredje året på rad ble Kvitfjell Classic arrangert. Det er et legenderenn 

med parallellslalåm, hvor både kvalifiserte ungdommer kjørte mot 

de	mest	kjente,	tidligere	toppkjørere	som	Kjetil	Andre	Aamodt,	Lasse	

Kjus, Didrik Marksten, Bjarne Solbakken o.a. Kvitfjell Classic synes å 

være kommet for å bli.

norgesmesterskapene
nm alpint
NM	alpint	med	arrangøren	Lillehammer	Skiklub	gjennomførte	alle	

5	NM-øvelser	under	gode	forhold.	Det	var	en	varm	værperiode	med	

stort behov for å salte. En veldig solid jobb ble gjort av arrangøren. 

Det var tidlig start kl 08.00 for å utnytte ”nattekulda”. Rammen 

rundt mesterskapet var veldig bra med premieutdelinger både i 

Lillehammer	sentrum,	i	Hafjell	Alpinsenter	og	i	forbindelse	med	

løpermiddag på Quality Hotel. . Storslåmøvelsen ble TV-sendt 1 time 

lørdag.	Kongepokalvinnere	ble:	Lotte	Smiseth	Sejersted,	Stabæk	IF	og	

Aksel	Lund	Svindal	Nero.

nm alpint junior ii
Øvelsene utfor, superkombinasjon og super-G går inn i fartsøvelsene  

i	NM	Alpint.	Arrangør	Lillehammer	Skiklub	Alpint	Øvelsene	

storslalåm	og	slalåm	er	eget	mesterskap	med	Voss	Alpin	(Voss	IL/IL	

Ørnar)	som	arrangør.

nm alpint junior i
Øvelsene utfor, superkombinasjon og super-G finner sted ved Fartsuka 

på	Hafjell	i	januar	hvert	år.	Arrangør	er	Lillehammer	Skiklubb	

Øvelsene	storslalåm	og	slalåm	er	eget	mesterskap	med	Oslo	Skikrets	

og	Osloklubbene	Heming,	Njård,	Ready,	IRS	som	arrangører.

nasjonale renn
hovedlandlandsrennet
Bjorli Alpin AS var arrangører av Hovedlandsrennet 2012. Øvelsene 

storslalåm, slalåm ble gjennomført under fine kjøreforhold for de fleste. 

Søndag var det sol og fine forhold.  Det var en varm værperiode som 

krevde	salting	av	snøen	hele	perioden.	Utfor	fikk	kun	én	gjennom- 

kjøringsdag, en gjennomkjøring som gikk uten problemer. Neste dag 

med temperaturendring fra lett regn til sludd med ”limføre” da starten 

på med andre gjennomkjøring og eventuelt la gjennomkjøring 

telle som renn, skulle begynne, måtte gjennomkjøringen dessverre 

avlyses. Det stod kun om 3 timer for å ha gjennomført andre 

gjennomkjøring.	Neste	dag	hadde	det	falt	minst	50	cm	snø	i	øvre	

del og ca 30 cm i nedre del. Det snødde fortsatt. Med veldig usikre 

værprognoser for siste renndag med  super-G på fredag, fant juryen 

torsdag middag,  med konsultering hos  lagledere,  å avlyse både 

utfor og super-G. Stor takk til utrolig mye jobbing fra arrangøren 

Bjorli Alpin og Bjorli Alpinsenter. Været var dessverre ikke deltagere 

og arrangørens side da fartsøvelsene skulle gjennomføres. 

telenorlekene/alpin landsfinale
Sauda	IL	IL	Alpint	var	arrangør	av		Telenorlekene	2012	som	

kan	betegnes	som			det	beste	TelenorLekene	arrangement	hittil.	

Arrangøren, gjennom solide forberedelser, gjennomførte et 

arrangement som gikk på skinner på alle punkte.  gjorde en god 

jobb i bakken og løypene under arrangementet. Det var en flott 

ramme rundt arrangementet med åpning, fakkeltog, underholdning, 

fyrverkeri og løpermiddag med underholdning for å nevne noe. 

Leder/trenertreff	var	meget	vellykket.	I	bakken	var	det	storskjerm	

og display som var godt synlig med god  informasjon til løpere og 

ledere. SMS tjeneste til trenere/ledere fungerte godt da det var behov 

for påminnelse eller nye beskjeder. Speakertjensten  var av det beste 

en	kan	få.	Løperne	uansett	kom	i	mål	som	”vinnere”.	Bakkene	med	

løypene var topp preparert. Mild værtype krevde salting  av snøen 

også ved Telenorlekene.  Snøkonsistensen var perfekt. Alle renn gikk 

etter	planen	med	unntak	av	SG	gutter	som	måtte	avvlyses	etter		34		

løpere  pga tåke som la seg til for resten av dagen. Dessverre var det 

for få i mål til at SG gutter kunne godkjennes som renn. En stor takk 

til	Sauda	IL	for	et	flott	arrangement	i	flotte	bakker!

anlegg
kvitfjell
Nasjonalanleggsavtalen er fornyet for neste 10 år og gjelder til 2020.

Avtalen omfatter rettigheter for alpinidretten til trening og 

gjennomføring av renn på alle nivåer med Europa Cup og World 

Cup på høyeste nivå i avtalte bakker. Det er Nasjonalanleggsløypa og 

utforløypa W.Cup. Kvitfjell Nasjonalanlegg skal være den viktigste 

samarbeidspartner hva gjelder trening og renn for rekruttering til 

fartsøvelsene Utfor og Super-G.  

hafjell
Brukeravtalen	med	Norges	Skiforbund	for	de	neste	5	sesongene	

frem	til	og	med	01.06	2015	er	godkjent	januar	2011.	Hovedavtalen	

gjelder	til	01.06.2025.	Hafjell	Alpinsenter	skal	være	NSF’s	fremste	

samarbeidspartner som arena for Storslalåm og Slalåm. Hafjell 

Alpinsenter er også en viktig samarbeidspartner hva gjelder trening 

og renn for rekruttering til fartsøvelsene Super-G og Utfor.  
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Kjetil Andre Aamodt Sub-Committee for Alpine World Cup

Einar Witteveen  Sub-Committee for Classification of 

 Alpine Competitors

Einar Witteveen Sub-Committee for Alpine European Cup

Einar	Witteveen	 Sub-Committee	for	Alpine	Youth	and	

Children

Nils Dagfinn Dregelid  Sub-Committee for Alpine Courses

	 Sub-Committee	for	Rules	and	Control(ICR)

	 Sub-Committee	for	Alpine	TD’s	

	 (Ansvarlig	for	norske	og	nordiske	FIS	TD’er)

Alpinkontoret	har	”daglig”	kontakt	med	FIS	kontoret	vedr.	

internasjonale renn, innbydelser til internasjonale renn, 

regelpresiseringer,	innmelding	skadestatus,	løperpåmelding	til	FIS	

lister osv. Arild Holm og Einar Witteveen står for disse oppgavene på 

alpinkontoret. 

økonomiske rammer     
marked/økonomi
Høsten 2011 ble det gjort endringer i organisasjon, og det ble 

opprettet et samarbeid gjennom den nye Generalsekretæren for å få 

plass sponsorer for alpint. Dette arbeidet har gitt gode resultater og 

pr. sent høst 2011 er man utsolgt på merkene på drakt. 

Markedsarbeidet er nå i en positiv retning og fokus nå må bli på 

utvikle konsepter og følge opp de sterke samarbeidspartnere vi har i: 

Telenor,	Phenix,	DNB,	re:member,	Skistar,	Audi.	AK	søker	å	bygge	på	

den kursen som nå er satt for markedsarbeidet. Markedsbudsjettet 

er nå over doblet i forhold til tidligere sesonger, og med så sterke 

partnere som er inne er muligheten for å bygge videre med riktig 

håndtering absolutt til stede.

informasjon/kommunikasjon
AK har vært bevisst på arbeidet med kommunikasjon gjennom hele 

perioden. www.skiforbundet.no er den viktigste kommunikasjons- 

kanalen ut i organisasjonen og til andre interessenter. Sidene 

oppdateres med relevant stoff fra lagene, organisasjonen samt 

møtereferater fra AK. Det er i tillegg tilrettelagt for påmelding 

online, samt startet et prosjekt på live-timing. Et mål er selvsagt å øke 

mengden av relevant informasjon, samt kutte ned på bruk av mail.

organisasjon
Målet har bl.a. vært å styrke vår administrasjon for å få på plass en 

sterkere økonomi gjennom mer målrettet markedsarbeid. Utvikling 

av profil og jobbing mot marked er tidkrevende arbeid som vi mener 

vil gi alpint stabile inntekter i fremtiden. Dette er viktig for å holde 

kontinuiteten i det sportslige apparat og arbeid. Økonomistyring er 

ivaretatt	fra	komité	og	Sportssjef,	og	sammen	med	store	endringer	

sentralt i NSF vil vi sammen måtte gjøre en jobb for å gjøre 

styringsverktøyene enda bedre.

Sports science avdelingen med Robert Reid i spissen har satt i gang 

en struktureringsjobb på den faglige forankringen på det sportslige 

apparatet. Med sine sterke erfaring og kompetanse vil dette arbeidet 

være viktig for bygging av et system for fremtiden. Bredde, ettervekst 

og utdanning er ivaretatt av Einar Witteveen. Han har en bred 

b-nett depoter og sikkerhet
B-nettene til NSF trenger, som også nevnt i rapporter for 2009, 2010 

og 2011, kontinuerlig fornyelse om sikringen ved fartstrening og 

renn i utfor og super-G skal fortsette å bli godt ivaretatt. Alder og 

slitasje gjør det nødvendig. Årlig bør/må i prinsipp minst 1200 meter 

fornyes	eller	60	nett	a	20	meter.	Dessverre	er	NSF’s	økonomiske	

situasjon slik at det neppe kan settes av et årlig fast beløp til fornyelse 

av	nett	med	tilbehør	(B-nettstaur,	klips,	skliduk	med	festestropper.)

Det er en utfordring for alpinmiljøet hvordan nye nett skal erstatte 

gamle og utslitte nett. Når NSF sentralt ikke har mulighet å sette av 

årlige midler til å kjøpe 60 nett pr år, må en se om det kan løses på 

andre måter. B-nettene er snart ikke forsvarlig å bruke.  

kompetanseutvikling utdanning
trenerutdannig
Trenerseminar er gjennomført årvis. Barmark er et sentralt tema på 

junior	og	klubbnivå.	T4	kurs	skal	arrangeres	med	oppstart	vår	2011. 

Det	er	gjennomført	23	alpine	kurs	i	Norge	siste	året	med	352	deltakere.

rennteknisk utdanning
Alpint	Region	TD	kurs	med	Region	TD’ene	ble	avholdt	på	

Gardermoen	oktober	2011	i	forkant	av	AK’s	høstmøte.	De	fleste	TD-

Regioner	arrangerer	TD	I	kurs	og	oppdateringskurs	for	TD	I	og	TD	

II.	Rennteknisk	utvalg	alpint	består	av	leder:	Oddvar	Torpe	og 

medlem Gunnar Johansson med Arild Holm fra NSF/Alpin- 

administrasjonen som koordinator. Einar Witteveen fra NSF/

administrasjon	deltok.	RTU/AK	arrangerte	vellykket	TD	II	kurs	på	

Hafjell	helgen	14.-15		januar	2011.	Kursleder	var	Oddvar	Torpe		med	

god	støtte	fra	Truls	Paulsen	Region	TD	Hedmark/Oppland.	Det	var	8	

deltagere fra flere kretser med. 

FIS	TD	kurs	i	FIS’	regi	ble	arrangert	i	Stockholm	2010.

Arild	Holm	har	fungert	som		FIS	TD	ansvarlig	i	Norge	seongen	2012	

da	Per	Lund	sluttet	i	oktober	2011.	FIS	TD	ansvarlig	er	ansvarlig	for	

gjennomføring	av	årlige	FIS	TD	kurs	og	oppsett	av	FIS	TD’er	alpint	i	

Norden i samarbeid med ansvarlige fra Sverige og Finland. 

alpint rennreglement
Alpint Rennreglement ble nyrevidert oktober 2011. Nå er Alpint 

Rennreglement	à	jour	med	FIS	Alpine	Competition	Rules.		AK	med	

Rennteknisk utvalg Alpint med Alpinadministrasjonen  har gjort  

en betydelig revideringsoppgave. Målsettingen med å være  klart til 

sesongen 2011/2012. Stor takk til Rennteknisk Utvalg alpint og NSF/

Lovutvalget	som	kom	med	fine	innspill	under	revisjonsarbeidet

Det ser ut som om 1-staur slalåm og 1-flagg storslalåm er kommet 

for	å	bli	ved	nasjonale	og	internasjonale	FIS	renn,	ikke	ECup	og	

WCup.	I	norske	mesterskap	er	det	fremdeles	klassisk	slalåm	og	

storslalåm	som	gjelder	(NM,	HL	og	Landsfinalen/Telenorlekene.)	

Ved Hovedlandsrennet og Telenorlekene er det i  2012 gitt tillatelse 

til	1-staur	SL	og	1-flagg	SSL.

internasjonalt arbeid
Alpint	er	representert	i	FIS	komiteer	i	perioden	2012-2014	med	

følgende	5	medlemmer:

Svein	Mundal	 Executive	Board	Alpinkomiteen	

side 58
rapport Fra grenkomiteene / alpint



oppgave å ta seg av med mange oppgaver. Arild Holm har kontroll på 

alle arrangement og mesterskap.

Administrasjonen ser behovet for å klargjøre stillingene enda mer, og 

få på plass en bedre kultur for informasjon utveksling utad. Det er 

gjort fremskritt på nettsiden i år med god hjelp utenfra, men vi må 

fremdeles ha fokuset på utvikling av administrasjonens oppgaver.

Knut Johan Bere har vært inne på en 6 måneders prosjektstilling for 

å styrke helseapparatet og rutiner knyttet til helse arbeidet. Dette har 

gitt en sterk organisasjon og organisering.

norges skiforbund alpint er organisert som følger 
Sportssjef                 Claus Johan Ryste 

Breddesjef         Einar Witteveen 

Alpin konsulent/                  

Rennteknisk koordinator Arild Holm

Sport Science:   Robert Reid

World Cup Sjef Herrer     Håvard Tjørhom 

World Cup Sjef Damer        Jørgen Nordlund 

Markedsansvarlig	 	 John-Olav	Evans

world cup / europa cup kvinner
utøvere
Lotte	Sejersted,	Stabæk	IF

Nina	Løseth,	Spjelkavik

Mona	Løseth,	Spjelkavik

Ragnhild	Mowinckel,	Sports	klubben	Rival

Annie	Winquist,	Lillehammer	Skiklubb

Kristine	Gjelsten	Haugen,	Lommedalen	IL

Chloe	Margrethe	Fausa,	Heming	IL

trenere
Eivind Østenengen

Jørgen Nordlund

Inger	Svandal

service
Tor Schjetne

world cup menn
utøvere
Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpin

Truls	Ove	Karlsen,	Sæli	Alpinklubb

Lars	Elton	Myhre,	Gjøvik	Skiklubb

Aksel	Lund	Svindal,	Nero

Leif	Kristian	Haugen,	Lommedalen	IL

trenere
Håvard Tjørhom

Franz	Gamper

Tron Moger

Ulf Emilsson

Anders Hestdalen

service
Gudbrand Smith Eriksen

Niclas Cronsell

Stefan Berthold

europa cup menn
utøvere
Iver	Kristian	Bjerkestrand	Nero	alpin

Emil Bjørtomt Kristiansen, Bærums Skiklub

Markus Nilsen, Freidig

Truls Johansen, Nero alpin

trenere
Kai	Grønningsæther	(01.05.11)

Janne	Harrala	(01.05.11)

Christian	Mitter	(fra	01.11.11)

Stefan	Kronberger	(fra	01.11.11)
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cortina d’ampezzo (ita)
14.01.2012 utfor
1.	MERIGHETTI	Daniela	(ITA)

2.	VONN	Lindsey	(USA)

3.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

21.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

DNF.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

cortina d’ampezzo (ita)
15.01.2012 super g
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

3.	MAZE	Tina	(SLO)

19.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

37.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

kranjska gora (slo)
21.01.2012 stor-slalåm
1.	WORLEY	Tessa	(FRA)

2.	BRIGNONE	Federica	(ITA)

3.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

DNQ2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

kranjska gora (slo)
22.01.2012 slalåm
1.	KIRCHGASSER	Michaela	(AUT)

2.	POUTIAINEN	Tanja	(FIN)

3.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

DNF2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

st. moritz (sui)
27.01.2012 superkombinasjon
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	HOSP	Nicole	(AUT)

DNF2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

st. moritz (sui)
28.01.2012 utfor
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

3.	WEIRATHER	Tina	(LIE)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

st. moritz (sui)
29.01.2012 superkombinasjon
1.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

2.	VONN	Lindsey	(USA)

3.	HOSP	Nicole	(AUT)

courchevel (fra) 
18.12.2011 slalåm
1.	SCHILD	Marlies	(AUT)

2.	POUTIAINEN	Tanja	(FIN)

3.	ZETTEL	Kathrin	(AUT)

flachau (aut)
20.12.2011 slalåm
1.	SCHILD	Marlies	(AUT)

2.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

3.	MAZE	Tina	(SLO)

21.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

lienz (aut)
28.12.2011 storslalåm
1.	FENNINGER	Anna	(AUT)

2.	BRIGNONE	Federica	(ITA)

3.	WORLEY	Tessa	(FRA)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

lienz (aut)
28.12.2011 slalåm
1.	SCHILD	Marlies	(AUT)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	SHIFFRIN	Mikaela	(USA)

24.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

zagreb (cro)
03.01.2012 slalåm
1.	SCHILD	Marlies	(AUT)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	KIRCHGASSER	Michaela	(AUT)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

DNF.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

bad kleinkirchheim (aut)
07.01.2012 utfor
1.	GOERGL	Elisabeth	(AUT)

2.	MANCUSO	Julia	(USA)

3.	SUTER	Fabienne	(SUI)

41.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

bad kleinkirchheim (aut)
08.01.2012 super g
1.	SUTER	Fabienne	(SUI)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	FENNINGER	Anna	(AUT)

16.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

45.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

world cup kvinner
sølden (aut)
22.10.2011 storslalåm
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

3.	GOERGL	Elisabeth	(AUT)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

aspen (usa)
26.11.2011 storslalåm
1.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

2.	GOERGL	Elisabeth	(AUT)

3.	MANCUSO	Julia	(USA)

DNF1.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

aspen (usa)
27.11.2011 storslalåm
1.	SCHILD	Marlies	(AUT)

2.	PIETILAE-HOLMNER	Maria	(SWE)

3.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

lake louise (can)
02.12.2011 utfor
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	WEIRATHER	Tina	(LIE)

3.	GISIN	Dominique	(SUI)

34.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

lake louise (can)
03.12.2011 utfor
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	MARCHAND-ARVIER	Marie	(FRA)

3.	GOERGL	Elisabeth	(AUT)

19.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

lake louise (can)
04.12.2011 super g
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	FENNINGER	Anna	(AUT)

3.	MANCUSO	Julia	(USA)

27.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

beaver creek (usa)
07.12.2011 super g
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	SUTER	Fabienne	(SUI)

3.	FENNINGER	Anna	(AUT)

19.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

side 60
rapport Fra grenkomiteene / alpint



29.01.2012 superkombinasjon
6.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

garmisch-partenkirchen (ger)
04.02.2012 utfor
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	KAMER	Nadja	(SUI)

3.	WEIRATHER	Tina	(LIE)

12.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

garmisch-partenkirchen (ger)
05.02.2012 super g
1.	MANCUSO	Julia	(USA)

2.	FENNINGER	Anna	(AUT)

3.	WEIRATHER	Tina	(LIE)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

soldeu-grandvalira (and)
11.02.2012 slalåm. erstatter 
12.02.2012
1.	SCHILD	Marlies	(AUT)

2.	HANSDOTTER	Frida	(SWE)

3.	ZETTEL	Kathrin	(AUT)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

soldeu-grandvalira (and)
12.02.2012 stor-slalåm.  
erstatter 11.02.2012
1.	WORLEY	Tessa	(FRA)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

DNQ2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

sochi (rus)
18.02.2012 utfor
1.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

2.	GOERGL	Elisabeth	(AUT)

3.	VONN	Lindsey	(USA)

DNS.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

moscow (rus)
21.02.2012 by-slalåm
1.	MANCUSO	Julia	(USA)

2.	KIRCHGASSER	Michaela	(AUT)

3.	VONN	Lindsey	(USA)

bansko (bul)
26.02.2012 super g
1.	VONN	Lindsey	(USA)

26.02.2012 super g
2.	WEIRATHER	Tina	(LIE)

3.	MERIGHETTI	Daniela	(ITA)

27.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

ofterschwang (ger)
02.03.2012 stor-slalåm
1.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	CURTONI	Irene	(ITA)

DNQ2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

ofterschwang (ger)
03.03.2012 stor-slalåm
1.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

2.	VONN	Lindsey	(USA)

3.	MAZE	Tina	(SLO)

DNQ2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

ofterschwang (ger)
04.03.2012 slalåm
1.	MIELZYNSKI	Erin	(CAN)

2.	STIEGLER	Resi	(USA)

3.	SCHILD	Marlies	(AUT)

DNQ.	LØSETH	Nina	(NOR)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

are (swe)
09.03.2012 stor-slalåm
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	BRIGNONE	Federica	(ITA)

3.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

DNF.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

are (swe)
10.03.2012 slalåm
1.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

2.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

3.	GAGNON	Marie-Michele	(CAN)

DNQ2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

DNQ2.	LØSETH	Nina	(NOR)

schladming (aut)
14.03.2012 utfor
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	ROLLAND	Marion	(FRA)

3.	MAZE	Tina	(SLO)

schladming (aut)
15.03.2012 super g
1.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

2.	MANCUSO	Julia	(USA)

3.	ROLLAND	Marion	(FRA)

24.	WINQUIST	Annie	(NOR)

schladming (aut)
17.03.2012 slalåm
1.	KIRCHGASSER	Michaela	(AUT)

2.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

3.	SCHILD	Marlies	(AUT)

schladming (aut)
18.03.2012 storslalåm
1.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

2.	FENNINGER	Anna	(AUT)

3.	BRIGNONE	Federica	(ITA)

25.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

sammenlagt world cup kvinner
totalcup
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	HOEFL-RIESCH	Maria	(GER)

50.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

utfor
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	WEIRATHER	Tina	(LIE)

3.	GOERGL	Elisabeth	(AUT)

34.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

slalåm
1.	SCHILD	Marlies	(AUT)

2.	KIRCHGASSER	Michaela	(AUT)

3.	MAZE	Tina	(SLO)

41.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

storslalåm
1.	REBENSBURG	Viktoria	(GER)

2.	VONN	Lindsey	(USA)

3.	WORLEY	Tessa	(FRA)

super g
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	MANCUSO	Julia	(USA)

3.	FENNINGER	Anna	(AUT)

28.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)
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slalåm, 26.01.2012
17.	LØSETH	Nina	(NOR)

28.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNQ2. HAUGEN Kristine Gjelsten 

(NOR)

DNF.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

melchsee frutt (sui)
slalåm, 27.01.2012
1.	BORSSEN	Therese	(SWE)

2.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

3.	SWENN-LARSSON	Anna	(SWE)

14.	LØSETH	Nina	(NOR)

22.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNF2.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNF.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

courchevel (fra)
storslalåm, 30.01.2012
1.	DREV	Ana	(SLO)

2.	HOESL	Simona	(GER)

3.	BREM	Eva-Maria	(AUT)

8.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

33.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNF2.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNF.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

san candido / innichen (ita)
slalåm, 02.02.2012
1.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

2.	GAGNON	Marie-Michele	(CAN)

3.	BORSSEN	Therese	(SWE)

30.	LØSETH	Nina	(NOR)

37.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNQ2. HAUGEN Kristine Gjelsten 

(NOR)

DNF.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

DNF.	WINQUIST	Annie	(NOR)

san candido / innichen (ita)
slalåm, 03.02.2012
1.	WIKSTROEM	Eme(LIE)(SWE)

2.	BORSSEN	Therese	(SWE)

3.	THALMANN	Carmen	(AUT)

25.	LØSETH	Nina	(NOR)

41.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNQ2.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

DNF2.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNF.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

valtournenche (ita)
18.12.2011 storslalåm
1.	DREV	Ana	(SLO)

2.	HOESL	Simona	(GER)

3.	RUIZ	CASTILLO	Carolina	SPA	

4.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

29.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

45.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

DNF2.	WINQUIST	Annie	(NOR)

valtournenche (ita)
19.12.2011 storslalåm
1.	SUTER	Corinne	(SUI)

2.	DREV	Ana	(SLO)

3.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

24.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

37.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

51.	DAHLUM	EIDE	Nora	(NOR)

52.	WINQUIST	Annie	(NOR)

bad kleinkirchheim (aut)
utfor, 11.01.2012
1.	KUENG	Mirena	(SUI)

2.	PIOT	Jennifer	(FRA)

3.	HUETTER	Cornelia	(AUT)

bad kleinkirchheim (aut).
super g, 12.01.2012
1.	PIOT	Jennifer	(FRA)

2.	HOFER	Anna	(ITA)

3.	BAUD	Adeline	(FRA)

bad kleinkirchheim (aut)
super g, 13.01.2012
1.	FEIERABEND	Denise	(SUI)

2.	YURKIW	Larisa	(CAN)

3.	BORSOTTI	Camilla	(ITA)

st. moritz (sui)
utfor, 22.01.2012
1.	RUIZ	CASTILLO	Carolina	SPA	

2.	PELLISSIER	Marion	(FRA)

3.	MCKENNIS	Alice	(USA)

25.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

41.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

melchsee frutt (sui)
slalåm, 26.01.2012
1.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

2.	WIKSTROEM	Eme(LIE)(SWE)

3.	BORSSEN	Therese	(SWE)

kombinasjon
1.	VONN	Lindsey	(USA)

2.	MAZE	Tina	(SLO)

3.	HOSP	Nicole	(AUT)

13.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

europa cup kvinner
zinal (sui)
06.12.2011 slalåm
1.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

2.	SWENN-LARSSON	Anna	(SWE)

3.	AUBERT	Sandrine	(FRA)

27.	WINQUIST	Annie	(NOR)

28.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

DNF2.	HOLTMANN	Mina	Fuerst	(NOR)

DNF1.	DAHLUM	EIDE	Nora	(NOR)

DNF1.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

zinal (sui)
07.12.2011 slalåm
1.	CURTONI	Irene	(ITA)

2.	SIEBENHOFER	Ramona	(AUT)

3.	WIKSTROEM	Eme(LIE)(SWE)

36.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

37.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNF.	HOLTMANN	Mina	Fuerst	(NOR)

DNF.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNF1.	DAHLUM	EIDE	Nora	(NOR)

zinal (sui)
14.12.2011 storslalåm
1.	SCHILD	Bernadette	(AUT)

2.	KLING	Kajsa	(SWE)

3.	HOESL	Simona	(GER)

30.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

48.	WINQUIST	Annie	(NOR)

52.	DAHLUM	EIDE	Nora	(NOR)

DNF2.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNF1.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

zinal (sui)
15.12.2011 storslalåm
1.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

2.	WIRTH	Barbara	(GER)

3.	HANSDOTTER	Frida	(SWE)

16.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

35.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

43.	DAHLUM	EIDE	Nora	(NOR)

DNF2.	WINQUIST	Annie	(NOR)
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jasna (svk)
super g, 07.02.2012
1.	MIRADOLI	Romane	(FRA)

2.	STUHEC	Ilka	(SLO)

3.	FLURY	Jasmine	(SUI)

jasna (svk)
super g, 08.02.2012
1.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

2.	MIRADOLI	Romane	(FRA)

3.	GOGGIA	Sofia	(ITA)

jasna (svk)
superkombinasjon, 08.02.2012
1.	FERK	Mar(USA)(SLO)

2.	STUHEC	Ilka	(SLO)

3.	SIEBENHOFER	Ramona	(AUT)

bad wiessee (ger)
slalåm, 10.02.2012
1.	LØSETH	Nina	(NOR)

2.	FERK	Mar(USA)(SLO)

3.	LUKACOVA	Barbora	(SVK)

19.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

DNF2.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

DNF.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

DNF.	WINQUIST	Annie	(NOR)

bad wiessee (ger)
slalåm, 11.02.2012
1.	FERK	Mar(USA)(SLO)

2.	LUKACOVA	Barbora	(SVK)

3.	BUEHLER	Rebecca	(LIE)

16.	WINQUIST	Annie	(NOR)

18.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

29.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

33.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

DNF2.	LØSETH	Nina	(NOR)

sella nevea (ita)
super g, 14.02.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	GOGGIA	Sofia	(ITA)

3.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

sella nevea (ita).
superkombinasjon, 14.02.2012
1.	GOGGIA	Sofia	(ITA)

2.	HAASER	Ricarda	(AUT)

3.	SCHENK	Janina	(ITA)

sella nevea (ita)
utfor, 17.02.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

3.	HAEHLEN	Joana	(SUI)

sella nevea (ita)
utfor, 18.02.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	FLURY	Jasmine	(SUI)

3.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

paganella / andalo (ita).
storslalåm, 24.02.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	SCHILD	Bernadette	(AUT)

3.	BAUD	Adeline	(FRA)

33.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

39.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

40.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

DQF.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNF2.	DAHLUM	EIDE	Nora	(NOR)

paganella / andalo (ita).
storslalåm, 25.02.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	SCHILD	Bernadette	(AUT)

3.	BREM	Eva-Maria	(AUT)

22.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

24.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

37.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNF2.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

DNF.	DAHLUM	EIDE	Nora	(NOR)

abetone (ita)
storslalåm, 27.02.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	HOESL	Simona	(GER)

3.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

20.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

28.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

36.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

44.	WINQUIST	Annie	(NOR)

DNF2.	LØSETH	Mona	(NOR)

abetone (ita)
storslalåm, 28.02.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	FANCHINI	Nadia	(ITA)

3.	HOESL	Simona	(GER)

storslalåm, 28.02.2012
4.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

8.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

32.	WINQUIST	Annie	(NOR)

36.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

38.	LØSETH	Mona	(NOR)

valle d aosta (ita)
utfor, 15.03.2012
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	BORSOTTI	Camilla	(ITA)

3.	STUHEC	Ilka	(SLO)

18.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

21.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

pila (ita)
super g, 16.03.2012
1.	FANCHINI	Elena	(ITA)

2.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

3.	BORSOTTI	Camilla	(ITA)

44.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

pila (ita)
storslalåm, 17.03.2012
1.	HRONEK	Veronique	(GER)

2.	WIRTH	Barbara	(GER)

3.	BERTRAND	Marion	(FRA)

19.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

35.	LØSETH	Mona	(NOR)

38.	LØSETH	Nina	(NOR)

courmayeur (ita)
slalåm, 18.03.2012
1.	AZZOLA	Michela	(ITA)

2.	EKLUND	Natha(LIE)(SWE)

3.	CHMELAR	Fanny	(GER)

5.	LØSETH	Nina	(NOR)

21.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

DNF.	LØSETH	Mona	(NOR)

sammenlagt europa cup
totalcupen
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

3.	GOGGIA	Sofia	(ITA)

39.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

45.	LØSETH	Nina	(NOR)

66.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

71.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)
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beaver creek (usa)
06.12.2011 storslalåm
1.	LIGETY	Ted	(USA)

2.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

3.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

6.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

DQF.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

DQF.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

beaver creek (usa)
08.12.2011 slalåm
1.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

2.	DEVILLE	Cristian	(ITA)

3.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

21.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

DNF.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

DNF.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

val gardena-groeden (ita)
16.12.2011 super g
1.	FEUZ	Beat	(SUI)

2.	MILLER	Bode	(USA)

3.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

4.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

58.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

alta badia (ita)
18.12.2011 stor-slalåm
1.	BLARDONE	Massimiliano	(ITA)

2.	REICHELT	Hannes	(AUT)

3.	SCHOERGHOFER	Philipp	(AUT)

8.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

26.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

NILSEN	Markus	(NOR)

KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

JANSRUD	Kjetil	(NOR)

BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

alta badia (ita)
19.12.2011 slalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	RAZZOLI	Giuliano	(ITA)

3.	NEUREUTHER	Felix	(GER)

24.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

23.10.2011 storslalåm
DNF1.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

DNF1.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

lake louise (can)
26.11.2011 utfor
1.	CUCHE	Didier	(SUI)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	REICHELT	Hannes	(AUT)

11.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

14.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

64.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

lake louise (can)
27.11.2011 super g
1.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

2.	CUCHE	Didier	(SUI)

3.	THEAUX	Adrien	(FRA)

49.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

DNF1.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

beaver creek (usa)
02.12.2011 utfor
1.	MILLER	Bode	(USA)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	KROELL	Klaus	(AUT)

5.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

26.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

beaver creek (usa)
03.12.2011 super g
1.	VILETTA	Sandro	(SUI)

2.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

3.	FEUZ	Beat	(SUI)

6.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

54.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

beaver creek (usa)
04.12.2011 storslalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	LIGETY	Ted	(USA)

3.	DOPFER	Fritz	(GER)

4.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

9.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

13.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

20.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

DNF.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

DNF2.	NILSEN	Markus	(NOR)

totalcupen
123.	WINQUIST	Annie	(NOR)

169.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

utfor
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

3.	KUENG	Mirena	(SUI)

47.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

49.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

slalåm
1.	ZUZULOVA	Veronika	(SVK)

2.	BORSSEN	Therese	(SWE)

3.	WIKSTROEM	Eme(LIE)(SWE)

9.	LØSETH	Nina	(NOR)

50.	WINQUIST	Annie	(NOR)

59.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

73.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

84.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

storslalåm
1.	AGERER	Lisa	Magdalena	(ITA)

2.	HOESL	Simona	(GER)

3.	DREV	Ana	(SLO)

9.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth	(NOR)

29.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)

32.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)

76.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

super g
1.	CIPRIANI	Enrica	(ITA)

2.	MIRADOLI	Romane	(FRA)

3.	GOGGIA	Sofia	(ITA)

superkombinasjon
1.	GOGGIA	Sofia	(ITA)

2.	HAASER	Ricarda	(AUT)

3.	SIEBENHOFER	Ramona	(AUT)

world cup menn
sølden (aut)
23.10.2011 storslalåm
1.	LIGETY	Ted	(USA)

2.	PINTURAULT	Alexis	(FRA)

3.	SCHOERGHOFER	Philipp	(AUT)

10.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

12.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

DNF.	NILSEN	Markus	(NOR)

DNF.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)
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flachau (aut)
21.12.2011 slalåm
1.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

2.	MYHRER	Andre	(SWE)

3.	DEVILLE	Cristian	(ITA)

18.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

21.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

JOHANSEN	Truls	(NOR)

JANSRUD	Kjetil	(NOR)

bormio (ita)
29.12.2011 utfor
1.	DEFAGO	Didier	(SUI)

2.	KUENG	Patrick	(SUI)

3.	KROELL	Klaus	(AUT)

6.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

zagreb (cro)
04.01.2012 slalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	NEUREUTHER	Felix	(GER)

3.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

16.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

JANSRUD	Kjetil	(NOR)

JOHANSEN	Truls	(NOR)

adelboden (sui) 
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	RAICH	Benjamin	(AUT)

3.	BLARDONE	Massimiliano	(ITA)

15.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

DQN.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

DNF2.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

DQN.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DQN.	NILSEN	Markus	(NOR)

DQN.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

adelboden (sui) 
08.01.2012 slalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

3.	GROSS	Stefano	(ITA)

20.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNQ2.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

DNQ2.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

wengen (sui)
13.01.2012 superkombinasjon
1.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

13.01.2012 superkombinasjon
2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	MILLER	Bode	(USA)

9.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

19.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

wengen (sui)
14.01.2012 utfor
1.	FEUZ	Beat	(SUI)

2.	REICHELT	Hannes	(AUT)

3.	INNERHOFER	Christof	(ITA)

12.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

20.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

JOHANSEN	Truls	(NOR)

wengen (sui)
15.01.2012 slalåm
1.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

2.	MYHRER	Andre	(SWE)

3.	DOPFER	Fritz	(GER)

NORDBOTTEN	Jonathan	(NOR)

JOHANSEN	Truls	(NOR)

kitzbuehel (aut)
21.01.2012 utfor
1.	CUCHE	Didier	(SUI)

2.	BAUMANN	Romed	(AUT)

3.	KROELL	Klaus	(AUT)

14.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

33.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

kitzbuehel (aut)
22.01.2012 slalåm
1.	DEVILLE	Cristian	(ITA)

2.	MATT	Mario	(AUT)

3.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

DNQ2.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

DNQ2.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

DNF.	HAUGEN	Leif	Kristian(NOR)

DNF.	NORDBOTTEN	Jonathan(NOR)

DNF.	MYHRE	Lars	Elton(NOR)

kitzbuehel (aut)
22.01.2012 superkombinasjon
1.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	ZURBRIGGEN	Silvan	(SUI)

22.01.2012 superkombinasjon
7.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

10.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

schladming (aut)
24.01.2012 slalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	GROSS	Stefano	(ITA)

3.	MATT	Mario	(AUT)

22.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

23.	NORDBOTTEN	Jonathan	(NOR)

DNF.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

garmisch-partenkirchen (ger)
28.01.2012 utfor
1.	CUCHE	Didier	(SUI)

2.	GUAY	Erik	(CAN)

3.	REICHELT	Hannes	(AUT)

19.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

31.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

chamonix (fra)
03.02.2012 utfor
1.	KROELL	Klaus	(AUT)

2.	MILLER	Bode	(USA)

3.	CUCHE	Didier	(SUI)

8.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

49.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

chamonix (fra)
04.02.2012 utfor
1.	HUDEC	Jan	(CAN)

2.	BAUMANN	Romed	(AUT)

3.	GUAY	Erik	(CAN)

16.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

21.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

chamonix (fra)
05.02.2012 superkombinasjon
1.	BAUMANN	Romed	(AUT)

2.	PINTURAULT	Alexis	(FRA)

3.	FEUZ	Beat	(SUI)

4.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

12.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

sochi (rus)
11.02.2012 utfor
1.	FEUZ	Beat	(SUI)

2.	THOMSEN	Benjamin	(CAN)

11.02.2012 utfor
3.	THEAUX	Adrien	(FRA)

7.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

13.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)
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kranjska gora (slo)
11.03.2012 slalåm
1.	MYHRER	Andre	(SWE)

2.	DEVILLE	Cristian	(ITA)

3.	PINTURAULT	Alexis	(FRA)

DNQ2.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNQ2.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

DNF.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

schladming (aut)
14.03.2012
1.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	REICHELT	Hannes	(AUT)

DNF.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

schladming (aut)
15.03.2012 super-g
1.	INNERHOFER	Christof	(ITA)

2.	PINTURAULT	Alexis	(FRA)

3.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

8.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

16.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

schladming (aut)
17.03.2012 storslalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	REICHELT	Hannes	(AUT)

3.	MATHIS	Marcel	(AUT)

13.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

14.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

16.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

24.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

schladming (aut)
18.03.2012. slalåm
1.	MYHRER	Andre	(SWE)

2.	NEUREUTHER	Felix	(GER)

3.	MATT	Mario	(AUT)

sammenlagt world cup menn:
totalcup
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

8.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

73.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

82.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

97.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

122.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

7.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

9.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

DNF.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

crans-montana (sui)
26.02.2012 stor-slalåm
1.	BLARDONE	Massimiliano	(ITA)

2.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

3.	REICHELT	Hannes	(AUT)

12.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

21.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

NDQ2.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DNF2.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

DNF.	NILSEN	Markus	(NOR)

DNF.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

kvitfjell (nor) erstatter 
garmisch-partenkirchen
02.03.2012 super g. 
1.	FEUZ	Beat	(SUI)

2.	KROELL	Klaus	(AUT)

3.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

5.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

47.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

kvitfjell (nor)
03.03.2012 utfor
1.	KROELL	Klaus	(AUT)

2.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

3.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

kvitfjell (nor)
04.03.2012 super g
1.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

2.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

3.	FEUZ	Beat	(SUI)

49.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

53.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

kranjska gora (slo)
10.03.2012 stor-slalåm
1.	LIGETY	Ted	(USA)

2.	PINTURAULT	Alexis	(FRA)

3.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

10.03.2012 stor-slalåm
8.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

12.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

22.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

DNQ	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DNQ2.	NILSEN	Markus	(NOR)

DNF.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

sochi (rus)
12.02.2012 superkombinasjon
1.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3. MERMILLOD	BLONDIN	Thomas	(FRA)

6.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

9.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

bansko (bul)
18.02.2012 stor-slalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	BLARDONE	Massimiliano	(ITA)

3.	MATHIS	Marcel	(AUT)

4.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

7.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

23.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

DNQ2.	NILSEN	Markus	(NOR)

DNQ2.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

bansko (bul)
19.02.2012 slalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	MYHRER	Andre	(SWE)

3.	GROSS	Stefano	(ITA)

26.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

DNQ2.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

DNQ2.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

moscow (rus)
21.02.2012 by-slalåm
1.	PINTURAULT	Alexis	(FRA)

2.	NEUREUTHER	Felix	(GER)

3.	MYHRER	Andre	(SWE)

9.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

crans-montana (sui)  
erstatter kitzbuehel
24.02.2012 super g
1.	CUCHE	Didier	(SUI)

2.	HUDEC	Jan	(CAN)

3.	RAICH	Benjamin	(AUT)

9.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

17.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

36.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

crans-montana (sui)
25.02.2012 super g
1.	RAICH	Benjamin	(AUT)

2.	THEAUX	Adrien	(FRA)

3.	CUCHE	Didier	(SUI)
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totalcup
128.	NORDBOTTEN	Jonathan	(NOR)

172.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)

utfor
1.	KROELL	Klaus	(AUT)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	CUCHE	Didier	(SUI)

6.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

19.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

slalåm
1.	MYHRER	Andre	(SWE)

2.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

3.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

29.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

40.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

45.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

48.	NORDBOTTEN	Jonathan	(NOR)

49.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

storslalåm
1.	HIRSCHER	Marcel	(AUT)

2.	LIGETY	Ted	(USA)

3.	BLARDONE	Massimiliano	(ITA)

9.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

11.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

25.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

37.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

super g
1.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

2.	CUCHE	Didier	(SUI)

3.	FEUZ	Beat	(SUI)

4.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

kombinasjon
1.	KOSTELIC	Ivica	(CRO)

2.	FEUZ	Beat	(SUI)

3.	BAUMANN	Romed	(AUT)

kombinasjon
5.	SVINDAL	Aksel	Lund	(NOR)

7.	JANSRUD	Kjetil	(NOR)

europa cup herrer
trysil (nor)
05.12.2011 storslalåm
1.	MATHIS	Marcel	(AUT)

2.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

3.	LUITZ	Stefan	(GER)

05.12.2011 storslalåm 

18.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)

	20.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

	22.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

	31.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

	40.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

	43.	KIRKEFJORD	Gøran	(NOR)

	51.	BUDAL	Martin	(NOR)

	55.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

DQF.	NETELAND	Bjørnar	(NOR)

DNF.	BJELLAND	Morten	(NOR)

DNF.	BLATTMANN	Emil	Holmeide(NOR)

DNF.	WINQUIST	Even	(NOR)

DNF.	SEJERSTED	Adrian	Smiseth	(NOR)

trysil (nor)
06.12.2011 storslalåm
1.	LUITZ	Stefan	(GER)

2.	NANI	Roberto	(ITA)

3.	PERAUDO	Adam	(ITA)

10.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

12.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

15.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

19.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

30.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

37.	KIRKEFJORD	Gøran	(NOR)

DNF.	WINQUIST	Even	(NOR)

DNF2.	NETELAND	Bjørnar	(NOR)

DNF2.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNF2.	KYLLINGSTAD	Christoffer(NOR)

DNF1.	BJELLAND	Morten	(NOR)

DNF1.	RUUD	Simon	(NOR)

DNF1.	BUDAL	Martin	(NOR)

DNF1.	BLATTMANN	Emil	Holmeide(NOR)

trysil (nor)
07.12.2011 slalåm
1.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

2.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

3.	SKUBE	Matic	(SLO)

4.	BUDAL	Martin	(NOR)

07.12.2011 slalåm
13.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

20.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

23.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

37.	MYKLEVOLD	Ben-Robin	(NOR)

DNF2.	WINQUIST	Even	(NOR)

DNF2.	KIRKEFJORD	Gøran	(NOR)

DNF2.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DNF1.	RUUD	Simon	(NOR)

DNF1.	BERTOIA	Jon	Magnus	(NOR)

DNF1.	BUSENGDAL	Vegard	(NOR)

07.12.2011 slalåm
DNF1.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

DNF1.	GJERTSEN	Maximilian	(NOR)

DNF1.	NETELAND	Bjørnar	(NOR)

DNF1.	KILDE	Aleksander	Aamodt(NOR)

DNF1.	STAURSET	Bjørn	Tore	(NOR)

trysil (nor)
08.12.2011 slalåm
1.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

2.	NANI	Roberto	(ITA)

3.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

7.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

14.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

30.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

37.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

38.	BERTOIA	Jon	Magnus	(NOR)

44.	BUSENGDAL	Vegard	(NOR)

DNF.	WINQUIST	Even	(NOR)

DNF2.	BUDAL	Martin	(NOR)

DNF1.	RUUD	Simon	(NOR)

DNF1.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

DNF1.	GJERTSEN	Maximilian	(NOR)

DNF1.	NETELAND	Bjørnar	(NOR)

DNF1.	MYKLEVOLD	Ben-Robin	(NOR)

DNF1.	KIRKEFJORD	Gøran	(NOR)

DNF1.	STAURSET	Bjørn	Tore	(NOR)

DNF1.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

obereggen (ita)
slalåm, 14.12.2011
1.	THALER	Patrick	(ITA)

2.	GREGORAK	Will	(USA)

3.	DEVILLE	Cristian	(ITA)

13.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

21.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

34.	BUDAL	Martin	(NOR)

40.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

DNF	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

DNF1.	STAURSET	Bjørn	Tore	(NOR)

DNF1.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

pozza (ita)
15.12.2011 slalåm
1.	BAECK	Axel	(SWE)

2.	LUITZ	Stefan	(GER)

3.	BRANDENBURG	Will	(USA)

15.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

23.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

30.	BUDAL	Martin	(NOR)

33.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

41.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)
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lenzerheide (sui)
slalåm, 19.01.2012
1.	NANI	Roberto	(ITA)

2.	MAYTAKOV	Sergei	(RUS)

3.	KRYZL	Krystof	(CZE)

9.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

15.	BUDAL	Martin	(NOR)

DNF2.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNF.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

DNF.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

zell a. see (aut)
storslalåm, 23.01.2012
1.	FORD	Tommy	(USA)

2.	THOULE	Nicolas	(FRA)

3.	RICHARD	Cyprien	(FRA)

3.	ZAMPA	Adam	(SVK)

7.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

11.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

25.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

30.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

DNF2.	KIRKEFJORD	Gøran	(NOR)

DNF.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

DNF.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)

DNF.	NILSEN	Markus	(NOR)

zell a. see (aut)
slalåm, 24.01.2012
1.	LUITZ	Stefan	(GER)

2.	THOULE	Nicolas	(FRA)

3.	TONETTI	Riccardo	(ITA)

15.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

18.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

22.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

DNF2.	BUDAL	Martin	(NOR)

altenmarkt zauchensee (aut)
utfor, 26.01.2012
1.	FERSTL	Josef	(GER)

2.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

3.	BOUILLOT	Alexandre	(FRA)

utfor, 26.01.2012
47.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

52.	HAUG	Kristian	(NOR)

69.	OLSEN	Jørn			Lunn	(NOR)

altenmarkt-zauchensee (aut) 
erstatter reiteralm
utfor, 27.01.2012
1.	KROELL	Johannes	(AUT)

2.	ROGER	Brice	(FRA)

super g, 14.01.2012
3.	CASSE	Mattia	(ITA)

20.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

30.	NILSEN	Markus	(NOR)

40.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

48.	HAUG	Kristian	(NOR)

53.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

DNF.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)

meribel (fra)
storslalåm, 15.01.2012
1.	JAZBEC	Janez	(SLO)

2.	RICHARD	Cyprien	(FRA)

3.	TUMLER	Thomas	(SUI)

6.	NILSEN	Markus	(NOR)

13.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

21.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

27.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

DNF2.	KIRKEFJORD	Gøran	(NOR)

DNF2.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

DNF2.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)

DNF.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

DNF.	KARLSEN	Truls	Ove	(NOR)

meribel (fra)
slalåm, 16.01.2012
1.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

2.	KRYZL	Krystof	(CZE)

3.	HOERL	Wolfgang	(AUT)

10.	BUDAL	Martin	(NOR)

11.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

13.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

DNF.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DNF.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

lenzerheide (sui)
storslalåm, 18.01.2012
1.	MAYTAKOV	Sergei	(RUS)

2.	MATHIS	Marcel	(AUT)

3.	LUITZ	Stefan	(GER)

14.	NILSEN	Markus	(NOR)

storslalåm, 18.01.2012
29.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

37.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

43.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)

DNQ.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

DNF.	KIRKEFJORD	Gøran	(NOR)

DNF.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNF.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

DNF.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

15.12.2011 slalåm
DNF.	STAURSET	Bjørn	Tore	(NOR)

DNF2.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DNF2.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

san vigilio / kronplatz (ita)
21.12.2011 city event
1.	PIETILAE	HOLMNER	Johan	(SWE)

2.	KUERNER	Miha	(SLO)

3.	BISCHOF	Martin	(AUT)

 

5.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg	(NOR)

5.	BUDAL	Martin	(NOR)

9.	STAURSET	Bjørn	Tore	(NOR)

17.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

17.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

madonna di campiglio (ita)
slalåm, 22.12.2011
1.	MUFFAT	JEANDET	Victor	(FRA)

2.	MERMILLOD	BLONDIN	Thomas	(FRA)

3.	KRYZL	Krystof	(CZE)

5.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

26.	BUDAL	Martin	(NOR)

27.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

32.	STAURSET	Bjørn	Tore	(NOR)

DNF.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DNF.	HAUGEN	Leif	Kristian	(NOR)

DNF.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

val d’isere (fra)
utfor, 11.01.2012
1.	KROELL	Johannes	(AUT)

2.	DUERAGER	Markus	(AUT)

3.	CASSE	Mattia	(ITA)

44.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

54.	HAUG	Kristian	(NOR)

val d’isere (fra)
utfor, 12.01.2012
1.	KROELL	Johannes	(AUT)

2.	SCHWEIGER	Patrick	(AUT)

utfor, 12.01.2012
3.	CASSE	Mattia	(ITA)

56.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

77.	HAUG	Kristian	(NOR)

meribel (fra)
super g, 14.01.2012
1.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

2.	PLANK	Andy	(ITA)
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utfor, 27.01.2012
3.	FERSTL	Josef	(GER)

52.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

57.	HAUG	Kristian	(NOR)

62.	OLSEN	Jørn			Lunn	(NOR)

s. caterina valfurva (ita) 
erstatter reiteralm
super g, 01.02.2012
1.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

2.	CASSE	Mattia	(ITA)

3.	FERSTL	Josef	(GER)

29.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

46.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

48.	NILSEN	Markus	(NOR)

58.	HAUG	Kristian	(NOR)

s. caterina valfurva (ita)
super g, 02.02.2012
1.	DE	TESSIERES	Gauthier	(FRA)

1.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

3.	STRIEDINGER	Otmar	(AUT)

18.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

35.	NILSEN	Markus	(NOR)

57.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

71.	HAUG	Kristian	(NOR)

sarntal (ita)
utfor, 08.02.2012
1.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

2.	BERTHOLD	Frederic	(AUT)

2.	WEBER	Ralph	(SUI)

64.	HAUG	Kristian	(NOR)

sarntal (ita)
superkombinasjon, 09.02.2012
1.	BERTHOLD	Frederic	(AUT)

2.	WIESER	Manuel	(AUT)

3.	PATSCHEIDER	Hagen	(ITA)

sarntal (ita)
super g, 10.02.2012
1.	VARETTONI	Silvano	(ITA)

2.	DRESSEN	Thomas	(GER)

3.	BERTHOLD	Frederic	(AUT)

DNF.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

pamporovo (bul)
slalåm, 12.02.2012
1.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

slalåm, 12.02.2012
2.	YUASA	Naoki	JPN	

3.	PLACE	Francois	(FRA)

11.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

12.	BUDAL	Martin	(NOR)

17.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

DNF.	NETELAND	Bjørnar	(NOR)

pamporovo (bul)
slalåm, 13.02.2012
1.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

2.	HERBST	Reinfried	(AUT)

3.	PALONIEMI	Santeri	(FIN)

23.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

DQF2.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNF2.	NETELAND	Bjørnar	(NOR)

DNF.	BUDAL	Martin	(NOR)

oberjoch (ger)
storslalåm, 17.02.2012.
1.	FAIVRE	Mathieu	(FRA)

2.	MATHIS	Marcel	(AUT)

3.	DE	ALIPRANDINI	Luca	(ITA)

19.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

25.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

32.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

47.	NETELAND	Bjørnar	(NOR)

DNF.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

DNF.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

sella nevea (ita)
super g, 22.02.2012
1.	DE	TESSIERES	Gauthier	(FRA)

2.	CASSE	Mattia	(ITA)

3.	GRAF	Bernhard	(AUT)

13.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

22.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

27.	BLATTMANN	Emil	Holmeide	(NOR)

43.	NILSEN	Markus	(NOR)

53.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

super g, 22.02.2012
68.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

DNF.	SEJERSTED	Adrian	Smiseth	(NOR)

sella nevea (ita)
superkombinasjon, 23.02.2012
1.	KRIECHMAYR	Vincent	(AUT)

2.	PERAUDO	Adam	(ITA)

3.	PLACE	Francois	(FRA)

superkombinasjon, 23.02.2012
19.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

26.	NILSEN	Markus	(NOR)

32.	BLATTMANN	Emil	Holmeide	(NOR)

46.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

DNF2.	KILDE	Aleksander	Aamodt(NOR)

DNF.	SEJERSTED	Adrian	Smiseth	(NOR)

sella nevea (ita)
erstatter mt. pora
storslalåm, 24.02.2012
1.	MATHIS	Marcel	(AUT)

2.	JAZBEC	Janez	(SLO)

3.	NILSEN	Markus	(NOR)

23.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

25.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

35.	BLATTMANN	Emil	Holmeide	(NOR)

39.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)

40.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

kranjska gora (slo)
storslalåm, 12.03.2012
1.	MAYTAKOV	Sergei	(RUS)

2.	DE	ALIPRANDINI	Luca	(ITA)

3.	TUMLER	Thomas	(SUI)

22.	NILSEN	Markus	(NOR)

24.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

32.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

34.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

47.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

DNF.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNF.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

la thuile (ita)
utfor, 15.03.2012
1.	CASSE	Mattia	(ITA)

2.	SPESCHA	Christian	(SUI)

3.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

23.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

48.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

la thuile (ita)
super g, 16.03.2012
1.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

2.	TUMLER	Thomas	(SUI)

3.	VARETTONI	Silvano	(ITA)

25.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

27.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

36.	NILSEN	Markus	(NOR)

44.	BLATTMANN	Emil	Holmeide	(NOR)
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utfor, super g og 
superkombinasjonen
Avlyst.

gutter, slalåm
1.	ALFREDSEN		Andreas	,	Stabæk	IF	

2.	JOHANNESSEN	Jens	Harald,	

Lommedalen	IL			

3.	BULL	POPPELMANN	Gusta,	Heming	

storslalåm
1.	JOHANNESSEN	Jens	Harald,	

Lommedalen	IL	

2.	AARSETH	Ole	Kristian,	Stranda	IL	

3.	NORDBY	Johansen	Fred,	IRS	

utfor, super g og 
superkombinasjonen
Avlyst.

kretslagskonkurranse
1. Akershus

2.	Oslo

3. Møre-og Romsdal

telenorlekene/alpin lands-
finale sauda il
jenter, super g
1.	NORBYE	Kaja,	Oslo

2.	NYBERG	Martine	Fosmo	,	Akershus

3.	ALMÅS	Julie	Olsen	,Møre	og	Romsdal

storslalåm
1.	NORBYE	Kaja,	Oslo

2.	WEMBSTAD	Inni	Holm,	Akershus

3. ÅMBAKK  Fride , Møre og Romsdal

slalåm
1.	NORBYE	Kaja,	Oslo

2.	NYBERG	Martine	Fosmo,	Akershus

3. ÅMBAKK  Fride, Møre og Romsdal

gutter
super g
Avlyst	etter	34	løpere

storslalåm
1.	WØIEN	Hølje	Mathias	Terre,	Oslo

2.	SOLBAKKEN	Mikkel,	Akershus

3.	BRAATHEN	Lucas	,	Møre	og	Romsdal

slalåm
1.	NORMANNSETH	Wilhelm,	Oslo

2.	VØLLØ	Gustav	Rosberg,	Buskerud

3.	SOLBAKKEN	Mikkel,	Akershus

europa cup super g
58.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

69.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

81.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

europa cup super g
1.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

2.	CASSE	Mattia	(ITA)

3.	DE	TESSIERES	Gauthier	(FRA)

33.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

40.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

76.	BLATTMANN	Emil	Holmeide	(NOR)

81.	NILSEN	Markus	(NOR)

europa cup kombinasjon
1.	KRIECHMAYR	Vincent	(AUT)

2.	BERTHOLD	Frederic	(AUT)

3.	SPESCHA	Christian	(SUI)

32.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

41.	NILSEN	Markus	(NOR)

europa cup totalt
1.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

2.	LUITZ	Stefan	(GER)

3.	MAYTAKOV	Sergei	(RUS)

20.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

21.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

27.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

36.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

48.	NILSEN	Markus	(NOR)

53.	BUDAL	Martin	(NOR)

55.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

100.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

101.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

122.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

142.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

176.	STAURSET	Bjørn	Tore		(NOR)

179.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)

202.	BLATTMANN	Emil	Holmeide(NOR)

212.	BRUSLETTO	Martin	Olav	(NOR)

hovedlandsrennet alpint 
bjorli 23.-30. mars 2012
jenter, slalåm
1.	RUUD	Anne	Berntsen,	ÅL	IL	

2.	SELVAAG	Josefine	Lie,	Bærum	SK	

3.	LØNE	Hanna	Selje	,	Ørnar	IL	

storslalåm
1. HVAMMEN Guro , Heming 

2.	LIE	Kajsa	Vickhoff	,	Bærum	SK	

3.	NAKKEN	Kristiane	,	Stordal	IL	

la thuile (ita)
storslalåm, 17.03.2012
1.	MAYTAKOV	Sergei	(RUS)

2.	TUMLER	Thomas	(SUI)

3.	DE	ALIPRANDINI	Luca	(ITA)

7.	NILSEN	Markus	(NOR)

19.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

24.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

DNF2.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNF.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

courmayeur (ita)
slalåm, 18.03.2012
1.	THOULE	Nicolas	(FRA)

2.	MUFFAT	JEANDET	Victor	(FRA)

3.	LUITZ	Stefan	(GER)

36.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

DNF.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt(NOR)

DNF.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

DNF.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

europa cup sammenlagt
europa cup utfor
1.	KROELL	Johannes	(AUT)

2.	SCHEIBER	Florian	(AUT)

3.	FERSTL	Josef	(GER)

49.	BJERKESTRAND	Iver	(NOR)

europa cup slalåm
1.	MUFFAT	JEANDET	Victor	(FRA)

2.	LUITZ	Stefan	(GER)

3.	THOULE	Nicolas	(FRA)

5.	JOHANSEN	Truls	(NOR)

6.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

8.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

17.	SOLEVAAG	Sebastian-Foss	(NOR)

20.	BUDAL	Martin	(NOR)

47.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

73.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

96.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

europa cup storslalåm
1.	MAYTAKOV	Sergei	(RUS)

2.	MATHIS	Marcel	(AUT)

3.	DE	ALIPRANDINI	Luca	(ITA)

11.	KRISTIANSEN	Emil	Bjørtomt	(NOR)

13.	NILSEN	Markus	(NOR)

28.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

39.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

45.	MYHRE	Lars	Elton	(NOR)

57.	KYLLINGSTAD	Christoffer	(NOR)
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norgesmesterskapet alpint
hafjell, lillehammer skiklubb 
18.-25.03.2012 
menn, slalåm
1.	KRISTOFFERSEN	Henrik,	Rælingen	

Skiklub

2.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg,	

Heming

3.	KILDE	Aleksander	Aamodt,	

Lommedalens	Sk

storslalåm
1.	SVINDAL	Aksel	Lund,	Nero	Alpin

2.	KILDE	Aleksander	Aamodt,	

Lommedalens	SK

3.	NILSEN	Markus,	Freidig	Alpin	

super g
1.	SVINDAL	Aksel	Lund,	Nero	Alpin

2.	BLATTMANN	Emil	Holmeide,	Hov-

den Sportsklubb

3.	BJERKESTRAND	Iver,	Nero	Alpin

super kombinasjon
1.	SVINDAL	Aksel	Lund,	Nero	Alpin

2.	MYHRE,	Lars	Elton,	Gjøvik	Skiklubb

3.	KRISTOFFERSEN	Henrik,	Rælingen	

Skiclub

utfor
1. SEJERSTEDT Adrian Smiseth, Stabæk if

2.	SVINDAL	Aksel	Lund,	Nero	Alpin

3.	MYHRE,	Lars	Elton,	Gjøvik	Skiklubb

kvinner, slalåm
1.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

2.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth,	Stabæk	if

3.	LØSETH	Mona,	Spjelkavik	il

storslalåm
1.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

2. HAUGEN Kristine Gjelsten, 

Lommedalens	il

3.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth,	Stabæk	if

super g
1.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth,	Stabæk	if

2.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

3.	SMITH	Cecilie,	Ingierkollen

super kombinasjon
1.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth,	Stabæk	if

2.	WINQUIST	Annie,	Lillehammer	

Skiklubb

3.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

utfor
1.	SEJERSTED	Lotte	Smiseth,	Stabæk	if

2.	WINQUIST	Annie,	Lillehammer	

Skiklubb

3.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

norgesmesterskapet alpint
junior ii, hafjell, lillehammer 
sk 18-25.3. 
junior ii, voss 16.-17.4.2012. 
kvinner, slalåm
1.	CHLOE	Margrethe	Fausa,	Heming

2.	SEKSE	Tonje,	Geilo	IL

3.	JENSSEN	Karoline	Ekse,	Rælingen	Il

storslalåm
1. FAUSA Chloe Margrethe, Heming

2.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

3.	TVIBERG	Maria	Therese	1994	Geilo	Il

super g
1.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

2.	SMITH	Cecilie,	Ingierkollen

3. JENSSEN Karoline Ekse, Rælingen il

super kombinasjon
1.	WINQUIST	Annie,	Lillehammer	

Skiklubb

2.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

3.	HEGGEBOE	Frida,	Stabæk	IF

utfor
1.	WINQUIST	Annie,	Lillehammer	

Skiklubb

2.	MOWINCKEL	Ragnhild,	Spk	Rival

3.	HOLE	Kari	Bergheim,	Førde	il

menn, slalåm
1.	KILDE	Aleksander	Aamodt,	

Lommedalens	Sk

2. NARVESTAD Nikolai Tornø, Asker 

Skiklub

3.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg,	

Heming

storslalåm
1.	KILDE	Aleksander	Aamodt,	

Lommedalens	Sk

2.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg,	

Heming

3.	JOHANSEN	Ola	Buer,	Bærums	Skiklub

super g
1.	KILDE	Aleksander	Aamodt,	

Lommedalens	SK

super g
2.	OLSEN	Jørn	Lunn,	Gjøvik	Skiklubb

3.	KRISTOFFERSEN	Henrik,	Rælingen	

Skiclub

super kombinasjon
1.	KRISTOFFERSEN	Henrik,	Rælingen	

Skiclub

2.	BJERTNESS	Endre,	Lommedalens	SK

3.	KILDE	Aleksander	Aamodt,	

Lommedalens	SK

utfor
1. SEJERSTEDT Adrian Smiseth, Stabæk if

2.	KILDE	Aleksander	Aamodt,	

Lommedalens	SK

3.	OLSEN	Jørn	Lunn,	Gjøvik	Skiklubb

norgesmesterskapet alpint
junior i, hafjell, lillehammer sk 
16.-22.01.2012. 
junior i, wyllerløypa 
28.-29.03.2012. 
slalåm
1.	ENGESET	Eirin	Linnea,	Spjelkavik	IL

2.	NORBYE	Tuva,	IL	Heming

3.	LYSDAHL	Kristin	Anna,	Bærum	

Skiklubb

storslalåm
1.	CHRISTENSEN,	Nora	Grieg,	Bærum	

Skiklubb

2.	NORBYE	Tuva,	IL	Heming

3.	LYSDAHL	Kristin	Anna,	Bærum	

Skiklubb

super g
1.	NORBYE	Tuva,	IL	Heming

2.	BUSENGDAL	Ingrid,	Stordal	il

3.	MUNKELIEN	Mie,	Nordstrand	IF

super kombinasjon
1.	ENGESET	Eirin	Linnea,	Spjelkavik	IL

2.	MUNKELIEN	Mie,	Nordstrand	IF

3.	BUSENGDAL	Ingrid,	Stordal	il

utfor
1.	NORBYE	Tuva,	IL	Heming

2. STANG Frida Sophie, SPK Freidig

3.	MUNKELIEN	Mie,	Nordstrand	IF

menn, slalåm
1.	HVAMMEN	Kjetil,	IL	Heming

2. JESSEN Martin Stette, Bærum Skiklubb

3.	SOLHEIM	Fabian	Wilkens,	IL	Heming
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slalåm
1.	PALONIEMI	Santeri	(FIN)

2.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

3.	SCHMIDIGER	Reto	(SUI)

9.	WINQUIST	Even	(NOR)

14.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

slalåm
17. CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

DNF.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

DNF.	JOHANSEN	Ola	Buer	(NOR)

kombinasjon
1.	COCHRAN-SIEGLE	Ryan	(USA)

2.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

3.	KRANJEC		Zan	(SLO)

kvinner
1. BRUNNER Stephanie AUT 

2.	GRASSL	Paulina	(SWE)	

3.	VLHOVA	Petra	(SVK)	

4.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)	

10.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)	

11.	WINQUIST	Annie	(NOR)	

DNF.	CHRISTENSEN	Nora	Grieg	(NOR)	

DNF.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)	

storslalåm
1.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)	

2.	HECTOR	Sara	(SWE)	

3.	BAUD	Adeline	(FRA	)

4.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)	

13.	WINQUIST	Annie	(NOR)	

14.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)	

46.	CHRISTENSEN	Nora	Grieg	(NOR)	

super g
1.	WINQUIST	Annie	(NOR)	

2.	HAEHLEN	Joana	(SUI)	

3.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)	

14.	HAUGEN	Kristine	Gjelsten	(NOR)	

DNF.	FAUSA	Chloe	Margrethe	(NOR)	

DNF.	CHRISTENSEN	Nora	Grieg	(NOR)	

kombinasjon
1.	MOWINCKEL	Ragnhild	(NOR)	

2.	WINQUIST	Annie	(NOR)	

3.	SUTER	Corinne	(SUI)	

utfor
Avlyst

storslalåm
1. FJELDBERG	Martin,	Ullensaker	Skiklubb

2.	BAARDSETH	Jeppe,	IL	Heming

3. RØA Henrik, Heming

super g
1. RØA Henrik, Heming

2.	HAUGLAND	Kristoffer,	Hakadal	IL

3.	SOLHEIM	Fabian	Wilkens,	IL	Heming

super kombinasjon
1.	SOLHEIM	Fabian	Wilkens,	IL	Heming

2. JØSSUND Hans Jørgen, SPK Freidig

3. JESSEN Martin Stette, Bærum Skiklubb

utfor
1. JØSSUND Hans Jørgen, SPK Freidig

2.	HAUGLAND	Kristoffer,	Hakadal	IL

3.	SOLHEIM	Fabian	Wilkens,	IL	Heming

vm junior roccaraso, italia  
29.02.-09.03.2012 
menn, utfor
1.	COCHRAN-SIEGLE	Ryan	(USA)

2.	WEBER	Ralph	(SUI)

3.	MANI	Nils	(SUI)

8.	SEJERSTED	Adrian	Smiseth	(NOR)

18.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

20.	OLSEN	Jørn	Lunn	(NOR)

24.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

DNF.	JOHANSEN	Ola	Buer	(NOR)

DNF.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

super g
1.	WEBER	Ralph	(SUI)

2.	MANI	Nils	(SUI)

3.	STROLZ	Johannes	(AUT)

4.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

6.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

9.	SEJERSTED	Adrian	Smiseth	(NOR)

11.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

18.	JOHANSEN	Ola	Buer	(NOR)

DNF.	OLSEN	Jørn		Lunn	(NOR)

storslalåm
1.	KRISTOFFERSEN	Henrik	(NOR)

2.	DRESSEN	Thomas	(GER)

3.	KRANJEC		Zan	(SLO)

9.	KILDE	Aleksander	Aamodt	(NOR)

16.	JOHANSEN	Ola	Buer	(NOR)

29.	BJERTNESS	Endre	(NOR)

DNF.	CHRISTENSEN	Simen	Ramberg(NOR)

DNF.	WINQUIST	Even	(NOR)
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beretning 2011-2012

freestykekomiteen (fk)
Leder  Sigbjørn Slåtten, Hordaland

Nestleder  Margaretha Usterud, Akershus

Medlem		 Frode	Sæter,	Oslo

Medlem		 Linda	Ødegaard,	Hemsedal

Medlem		 Bjørn	Isaksen,	Kongsberg

Medlem	 Roar Andersen, Voss

Ungdomsrepresentant		 Magnus	Støre,	Oslo

 

FK	har	i	perioden	avholdt	fem	komitémøter.	Hans	Stub	og	
Morten	Skarpaas	har	representert	på	møter	i	FIS’	regi.

ledelse, organisering og styring
Vårmøtet 2010 gav FK mandat om å organisere seg med 

utgangspunkt	i	øvelsene	(SX,	kuler,	twintip).	Saken	ble	lagt	fram	

på første FK møtet etter skitinget uten tilslutning av et flertall av 

medlemmene. Det første året av denne tingperioden ble sterkt preget 

av posisjonering og liten vilje til å påta seg konkrete arbeidsoppgaver. 

Freestylen i Norge ble skadelidende og FK-leder tok derfor initiativ 

til å endre sammensetningen av FK, herunder å opprette ansvarlige 

for hver av øvelsene underlagt komiteen. Skistyret sluttet seg til dette 

og den nye organiseringen ble operativ fra og med sommeren 2011. 

Arbeidet i komiteen har vært veldig bra og produktivt det siste året, 

noe som tyder på at den nye arbeidsfordelingen var en riktig vei å gå. 

Arbeidsforholdene for administrasjon og trenere er og blir bedre.

Samarbeide med skistyret og administrasjonen har vært godt det 

siste året. Det har vært mye fokus på freestyle på grunn av VM på 

hjemmebane i 2013 og satsing på utvikling av egne utøvere fram 

til	VM	og	OL	i	Sotchi.	Det	er	nå	en	omforent	forståelse	i	NSF	om	

at freestyle trenger tilførsel av økonomiske ressurser og at denne 

oppgaven blir prioritet av forbundet.

 

Olympiatoppen	har	vært	en	dyktig	og	engasjert	støttespiller	både	

økonomiske	og	med	kompetanse.	Støtten	fra	OLT	er	svært	viktig	

for å sikre gode utviklingsvilkår for utøvere fra mindre grener. Dette 

vises igjen i de sportslige resultatene våre utøvere har oppnådd 

vinteren 2012.

 

Skistyret har hatt sterkt fokus på styring og økonomisk kontroll de 

siste årene. Dette er blitt fulgt opp av komiteen. FK er tilfredse med 

det arbeidet sportssjef har gjort på område og den økonomiske 

styringen er nå god.

 

administrasjonen
Sportssjef	31.1.2011	–	:	Morten	Skarpaas,	70	%,	nå	80%	stilling

Utvikling/utdanningskonsulent:	Eivind	Gjeraker,50	%	stilling

 

Foran	vinteren	2010	ble	Morten	Skarpaas	engasjert	i	70	%	stilling	

som sportssjef.Han er nå engasjert fram til 30.06.2012.

Skal freestyle ha en fremtid som gren må vi ha fast ansatt sportssjef.  

 

Økonomistyringen har vært tilfredsstillende. Årrsresultatet for 2011 

ble positivt og i henhold til budsjett. 

breddeidrett
FK har satt fokus på breddeaktiviteter både gjennom ”jibbeprosjektet 

-10.000”, etablering av skicross klubbmiljøer og ved å støtte 

”kulejenter-prosjektet”.

 

Prosjektet 10.000 er kommet med i NSFs handlingsplan både 

på bredde- og markedssiden. Målet er å hente inn 10 000 nye 

medlemmer	til	skiidretten	i	årene	2009-2014.	Tilveksten	av	nye	

klubber og medlemmer har ikke økt i takt med aktiviteten blant 

barn og unge. Dette skyldes flere forhold, blant annet behovet for 

så opprette klubber og terminfestede renn lokalt, men og system 

feil som f.eks. at klubber registrerer freestyle under alpint og at 

utøvere som driver både alpint og freestyle kun registreres under 

alpinklubbens medlemmer. Arbeidet med å fange opp freestyle 

aktivitet og opprette lokale klubber står sentralt i FK sin strategi for å 

rekruttere medlemmer til skisporten. 

 

”Trønder-modellen”	med	en	lokal	konkurranseserie	for	twintip,	er	en	

god modell vi arbeider for at flere kretser og regioner skal benytte.

 

FK har aktivt engasjert seg i utviklinga av lokale freestylemiljøer. 

Ansvaret for arbeidet har Eivind Gjeraker hatt.

toppidrett
Utfra de begrensede ressursene vi har hatt til rådighet denne 

sesongen har vi oppnådd tilfredsstillende resultater i alle disipliner.

Vi har sendt representasjonslag til World Cup, Europacup, Junior-

VM	og	til	Ungdoms-OL.

 

Satsingen	på	kuler	de	siste	årene	gir	resultater.	Landslaget	ble	denne	

sesongen drevet gjennom Kari Traa Skilag / Voss Freestyleklubb. 

Jentesatsingen gjennom Kari Traa Skilag begynner å gi resultater, 

og to av jentene har i år fått delta i World Cup som en del av 

matchingen	mot	VM	2013	og	OL	2014.
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Herrene har prestert som forventet, men Vinjar Slåttens 3.plass i WC 

i Deer Valley som sesongens høydepunkt.

 

Sammen	med	Olympiatoppen	har	vi	fått	til	en	god	og	målrettet	

satsing på Skicross. Prestasjonene for laget har variert noe vinteren 

2011 grunnet skader. Marte Gjefsens gull og Hedda Berntsens sølv i 

X-Games og Bastian Juels andre-  og tredjeplass i World Cup viser at 

målsetningen	med	medaljer	på	Voss	i	2013	og	OL	2014	er	realistiske.	

Utøverne har kvalifisert seg til alle finaler i World Cup denne 

sesongen. NRK TV viser de fleste skicross rennene.

 

Twintip;	Halfpipe	og	Slopestyle	har	ikke	hatt	noe	organisert	landslag	

denne sesongen, men det har vært sendt representasjonslag til 

større	renn	i	World	Cup	og	Junior-VM	/	ungdoms-OL.	Løperne	har	

vist flotte resultater, og det ser nå ut til at vi kan organisere et eget 

landslag kommende sesong -  med Norges beste løpere på laget !

 

Norges Skiforbund har sett utfordringene for de mindre grenene, 

herunder freestyle, og setter inn nye ressurser både når det gjelder 

sponsorsalg	og	arrangement	fram	til	over	OL	2014.

Skiforbundet har også garantert for ansettelse av landslagstrener for 

hver disiplin.  Dette er meget positivt, men vi har allikevel en stor 

utfordring mht finansieringen av toppidretten vår. Det begynner å 

løsne overfor større sponsorer, så vi ser lysere på fremtiden.

 

landslag
vi har denne sesongen hatt følgende landslag:
skicross  
Hedda	Berntsen,	Filtvedt	Fremad,	Marte	Gjefen,	Lillehammer	

Skiklubb, JulieBrendengen Jensen, Ready, Didrik Bastian Wikestad 

Juell,	Ready,	Morten	Ring	Christensen,	IL	Trysilgutten,	Thomas	

Borge	Lie,	Ready,	Magnus	Jensen,	Kongsberg,	Christian	Mithassel,	

NarvikSl.Klubb,	Anders	Rekdal,	Ready	(skadet	hele	sesongen).

Trener: Audun Grønvold.

Service: Geir B. Nyhus.

kulekjøring
Hedvig	Wessel,	Heming,	Ole	Fretheim,	Voss	FK,	Vinjar	Slåtten,	

Voss	FK,	TevjeLie-Andersen,	Voss	FK,	Knut	Lemme,	Voss	FK.

Trenere; David Kantermo, Sverige,Trond Carsten Øye, Hordaland.

 

twintip
Det har ikke vært noe organisert landslag i perioden, kun 

representasjonsløpere til enkeltrenn.

 

olympiatoppen
Kontakt Freestyle, FinnAamodt, Teknikk/Akrobatikk, 

Claude	Lebreux.

 

utvalgte resultat 2010-11 sesongen
kulekjøring, world cup
3.	plass	parallell	Deer	Valley	(USA):	Vinjar	Slåtten

junior-vm valmalenco (ita)
6. plass i kulekjøring og i parallell kulekjøring: Hedvig Wessel

europa-cup
2.	plass	parallell	kulekjøring	Mykdalen	(NOR):	Hedvig	Wessel

skicross, x-games aspen (usa)
Dobbeltseier	finale	parallell:	Tevje	Lie	Andersen	og	Vinjar	Slåtten

gull skicross
Marte Gjefsen, Sølv Skicross Hedda Berntsen

worldcup
3.	plass	Grindelwald	(SUI);Marte	Gjefsen

2.	plass	Les	Contamines	(FRA)	

3.	plass	Grindelwald	(SUI):	Bastian	Juell

twintip, youth olympic games, insbruck (aut)
Sølv i Halfpipe: Tiril Sjaastad Christiansen
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junior-vm valmalenco (ita)
Sølv i Slopestyle: Tiril Sjaastad Christiansen

Sølv i Slopestyle: Øystein Bråten

world cup
1.	plass	Jyväskylä	(FIN),	Slopestyle:	Linn-Ida	Murud

3.	plass	Jyväskylä	(FIN),	Slopestyle:	P	K	Hunder

austrian open 2012
1. plass: Andreas Håtveit

JOI	2012	(Jon	Olsson	Invitational	–	mest	prestisjefylte	BA-konkurransen)

1. plass Aleksander Aurdal

 

skirenn og arrangement
Det er gjennom arrangementene grenene får vist fram sporten sin. 

FK	har	arbeidet	målrettet	med	å	få	bedre	TV-dekning.	I	2011-12	

sesongen	har	NRK	(1	eller		2)	sendt	de	fleste	verdenscuprennene	i	

skicross.

 

På	Voss	ble	det	i	mars	arrangert	verdenscup	i	Aerials	(uten	norsk	

deltakelse)	Arrangøren	Voss	Freestyleklubb	/	VM2013	gjorde	en	

meget god jobb.

 

FK har som mål at klubber/lag skal stå som arrangør av renn. Det 

har vist seg vanskelig å få meldt inn renn til offisielle terminlister. 

Området	vil	få	økt	fokus	også	kommende	sesong,	godt	hjulpet	av	en	

ekstra	person	i	administrasjonen	som	vil	jobber	30%	for	Freestyle.

 

anlegg
VM-anleggene på Voss går etter planen. Aerials-anlegget ble testet ut 

under	worldcup	i	mars	2012.	Totalt	skal	det	investeres	NOK	35	mill	

i anlegg på Voss.  FK ser fram til å få gode, moderne anlegg for kuler, 

skicross	og	twintip..

 

Multiarena i Wyller har fått en av verdens beste Halfpipe og det 

kommer flere permanente anlegg i området

 

Anleggsutbygging for freestyle, da særlig park, er svært aktuelt. Det 

planlegges og bygges mindre og større parkanlegg over hele landet.

 

Freestyle har vært engasjert i utvikling av flere nærmiljøanlegg med 

lavterskel freestyle elementer.

 

kompetanseutvikling
Kompetanseutviklingen i freestyle utvikler seg positivt.

Arbeidet med Trenerløypa går framover og freestyle er i rute med 

dette arbeide og trener 1 vil være ferdigstilt november 2012.  Flere 

pilotkurs er på gang for å teste ut kursmatriellet.

Trampolinekurset er ferdig og vil bli testet ut i løpet av våren. 

Målet er å utdanne 8 kurslærere som kan avholde trampoline kurs 

NSF	freestyle.	I	2011	er	det	avholdt	trenerkurs	og	temakurs,	totalt	

1552	elevtimer!	Samarbeid	med	Den	Norske	Skiskole	om	felles	

modulutdanning	for	trenere	i	twintip	og	kuler	er	etablert.

 

Det er dialog med Alpinanleggenes forening og Norges 

Snowboardforbund	om	felles	utvikling	av	anleggskurs.

Flere klubber ønsker kurs for trener, trampoline, arrangør, dommer 

og	TD.	Freestyle	trenger	flere	kursinstruktører.	FK	arrangerte	FIS	

dommer kurs i  oktober 2012 med 6 norske deltakere.

økonomiske rammevilkår
FK har fått tilført økte rammer innenfor NSF de siste 2 årene. 

Inntektene	er	bundet	opp	mot	konkrete	prosjekter	og	kan	i	mindre	

grad benyttes på toppidrett. For 2011/12 sesongen fikk vi en ettårig 

avtale	med	Norsk	Tipping.	De	725.000	ble	tildelt	toppidrett,	og	etter	

deres	ønske	fordelt	med	500’	til	Skicross,	112,5’	til	hver	av	de	to	andre	

disiplinene. Det ble høsten 2011 inngått en treårig avtale mellom 

Skicross	og	Icepeak	om	klesleveranser	og	et	tilskudd	på	kr.	150.000,-	

pr sesong. Kulekjøring har denne sesongen blitt drevet gjennom Kari 

Traa Skilag / Voss Freestyleklubb. Som det fremgår av tallene er det 

lite	ressurser	til	toppidretten.	Et	lys	i	tunnelen	er	Olympiatoppens	

bidrag overfor FK.

 

FK har dårlig økonomi, og bruker, og må fortsatt bruke, mye tid på å 

sikre	grenen	levelige	rammevilkår	i	årene	fram	mot	2013	og	2014.	

 

internasjonalt arbeid
Hans	Stub	er	Norges	representant	i	FIS	Freestyle	Committee.	Morten	

Skarpaas	sitter	i	kommitteen	for	Rules	&	Officials.

 

informasjon og kommunikasjon
FK har fått god støtte av NSFs informasjonsavdeling gjennom hele 

sesongen. Ny sportssjef har ført til bedre informasjonsflyt mellom 

NSF/FK og lagene. Det legges opp til mer bruk av sosiale medier 

kommende sesong.
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nm skicross
kolsåsbakken, 24.03.2012
kvinner
1. Hedda Berntsen, Filtvet Fremad
2. Julie Brendengen Jensen, Ready
3.	Marte	Høie	Gjefsen,	Lillehammer	
Skiklubb

menn
1.	Thomas	Borge	Lie,	Ready
2. Christian Mithassel, Narvik Slalåmklubb
3.	Magnus	Bjørnnes,	Kongsberg	IF

nm i superpipe
wyller, 17.03.2012
damer senior
1. Nina Rusten, Aron Skiklubb

herrer, yngre junior
1. Christian Nummedal
2. Johan Berg
3. Martin Bøe

eldre junior
1.	Jon	Anders	Lindstad
2.	Lars	Bjørum
3.	Felix	Stridsberg-Usterud

senior
1. Klaus Finne, Voss
2. Elvis Harsheim, Heming
3. Halvard Thon, Kongsberg

nm slopestyle
Avlyst.

nm bigair
Avlyst.

nm kuler
voss, 03.03.2012
damer
1. Hedvig Wessel
2. Amalie H. Sørensen
3. Amalie Bidne Kvitne

herrer
1. Vinjar Slåtten
2. Stian Eriksen
3. Patrik Søreide

hl junior  kuler
voss, 03.03.2012
jenter
1.	Nora	Lødøen
2.	Amalie	Hegland	Lauritzen
3. Karoline Falch-Monsen

gutter
1. Kenneth Rykke Almenningen
2. Ferdinand Wæhle
3. Endre Østreim Nesthus

world cup freestyle kvinner
totalcupen
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	XU	Mengtao	(CHN)
3.	THOMPSON	Marielle	(CAN)

43.	HØIE	GJEFSEN	Marte	(NOR)
44.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)
47.	MURUD	Linn-Ida	(NOR)
76.	JENSEN	Julie	Brendengen	(NOR)
97.	WESSEL	Hedvig	(NOR)
134.	SJAASTAD	C.	Tiril	(NOR)
172.	SØRENSEN	Amalie	(NOR)
176.	BERGESEN	Ingvild-Kvale	(NOR)

freestyle hopp
1.	XU	Mengtao	(CHN)
2.	CHENG	Shuang	(CHN)
3.	VOLKOVA	Olga	UKR	

kuler
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)
3.	SUDOVA	Nikola	CZE	
25.	WESSEL	Hedvig	(NOR)
46.	SØRENSEN	Amalie	(NOR)
49.	BERGESEN	Ingvild-Kvale	(NOR)
55.	AMUNDSEN	Aurora	(NOR)
56.	AMUNDSEN	Emilie	Klingen	(NOR)

skicross
1.	THOMPSON	Marielle	(CAN)
2.	DAVID	Ophelie	(FRA)
3.	MUELLER	Katrin	(SUI)

14.	HØIE	GJEFSEN	Marte	(NOR)
15.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)
24.	JENSEN	Julie	Brendengen	(NOR)

halfpipe
1.	SIGOURNEY	Br(ITA)(USA)
2.	GROENEWOUD	Rosalind	(CAN)
3.	BOWMAN	Maddie	(USA)
26.	SJAASTAD	C.	Tiril	(NOR)

slopestyle
1.	MURUD	Linn-Ida	(NOR)
2.	TURSKI	Kaya	(CAN)
3.	LOGAN	Devin	(USA)

alpe d huez (fra) 11.01.2012  
skicross
1.	LUEDI	Sanna	(SUI)

skicross
2.	THOMPSON	Marielle	(CAN)
3.	LIMBACHER	Andrea	(AUT)

7.	HØIE	GJEFSEN	Marte	(NOR)
8.	JENSEN	Julie	Brendengen	(NOR)
11.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)

mont gabriel (can), 14.01.2012 
moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)
3.	STOLYAROVA	Ekaterina	(RUS)

30.	WESSEL	Hedvig	(NOR)

mont gabriel (can), 15.01.2012 
moguls
1.	VOLKOVA	Olga	(UKR)
2.	COOK	Emily	(USA)
3.	PEEL	Laura	(AUS)

les contamines (fra), 15.01.2012 
skicross
1.	LUEDI	Sanna	(SUI)
2.	BARON	Alizee	(FRA)
3.	DAVID	Ophelie	(FRA)

5.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)
6.	HØIE	GJEFSEN	Marte	(NOR)

lake placid (usa), 19.01.2012 
moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)
3.	SUDOVA	Nikola	(CZE)

24.	WESSEL	Hedvig	(NOR)

lake placid (usa), 20.01.2012 
aerials
1.	XU	Mengtao	(CHN)
2.	CHENG	Shuang	(CHN)
3.	KONG	Fanyu	(CHN)

lake placid (usa), 21.01.2012 
aerials
1.	XU	Mengtao	(CHN)
2.	CHENG	Shuang	(CHN)
3.	KONG	Fanyu	(CHN)

calgary (can), 28.01.2012 
moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)
3.	OAKLEY	K	C	(USA)

22.	WESSEL	Hedvig	(NOR)
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moguls
29.	AMUNDSEN	Emilie	Klingen	(NOR)

calgary (can), 29.01.2012 
aerials
1.	XU	Mengtao	(CHN)
2.	CHENG	Shuang	(CHN)
3.	VOLKOVA	Olga	(UKR)

deer valley (usa), 02.02.2012 
moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	MCPHIE	Heather	(USA)
3.	COX	Britteny	(AUS)

25.	WESSEL	Hedvig	(NOR)

deer valley (usa), 03.02.2012 
aerials
1.	XU	Mengtao	(CHN)
2.	CHENG	Shuang	(CHN)
3.	KONG	Fanyu	(CHN)

blue mountain (can), 03.02.2012 
skicross
1.	THOMPSON	Marielle	(CAN)
2.	OFNER	Katrin	(AUT)
3.	MUELLER	Katrin	(SUI)

8.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)
12.	HØIE	GJEFSEN	Marte	(NOR)

04.02.2012 
dual moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)
3.	MCPHIE	Heather	(USA)

DNF.	WESSEL	Hedvig	(NOR)

beida lake (chn), 11.02.2012 
aerials
1.	ZHANG	Xin	(CHN)
2.	XU	Mengtao	(CHN)
3.	CHENG	Shuang	(CHN)

beida lake (chn), 12.02.2012 
moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)
3.	GALYSHEVA	Yulia	(KAZ)

kreischberg (aut), 17.02.2012 
aerials
1.	PEEL	Laura	(AUS)
2.	VOLKOVA	Olga	(UKR)
3.	YANG	Yu	(CHN)

naeba (jpn), 18.02.2012 
moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	ROBICHAUD	Audrey	(CAN)
3.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)

31.	WESSEL	Hedvig	(NOR)

naeba (jpn), 18.02.2012 
dual moguls
1.	ROBICHAUD	Audrey	(CAN)
2.	UEMURA	Aiko	(JPN)
3.	ITO	Miki	(JPN)

19.	WESSEL	Hedvig	(NOR)

minsk (blr), 25.02.2012 
aerials
1.	YANG	Yu	(CHN)
2.	SCHAERER	Tanja	(SUI)
3.	ZHANG	Xin	(CHN)

bischofswiesen/goetschen 
(ger), 25.02.2012 
skicross
1.	LIMBACHER	Andrea	(AUT)
2.	DAVID	Ophelie	(FRA)
3.	BARON	Alizee	(FRA)

4.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)

bischofswiesen/goetschen 
(ger) 26.02.2012 
skicross
1.	MUELLER	Katrin	(SUI)
2.	DAVID	Ophelie	(FRA)
3.	THOMPSON	Marielle	(CAN)

15.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)

branas (swe), 03.03.2012 
skicross
1.	THOMPSON	Marielle	(CAN)
2.	SERAIN	Emilie	(SUI)
3.	DAVID	Ophelie	(FRA)

9.	BERNTSEN	Hedda	(NOR)
DNF.	HØIE	GJEFSEN	Marte	(NOR)

are (swe), 09.03.2012 
moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	DUFOUR-LAPOINTE	Chloe	(CAN)
3.	MURATA	Arisa	(JPN)

18.	WESSEL	Hedvig	(NOR)
29.	AMUNDSEN	Aurora	(NOR)
37.	NESSE	Cecilie	(NOR)

are (swe), 09.03.2012 
dual moguls
1.	KEARNEY	Hannah	(USA)
2.	SUDOVA	Nikola	(CZE)
3.	MCPHIE	Heather	(USA)

22.	WESSEL	Hedvig	(NOR)
31.	NESSE	Cecilie	(NOR)
32.	AMUNDSEN	Aurora	(NOR)

grindelwald (sui), 10.03.2012 
skicross
1.	THOMPSON	Marielle	(CAN)
2.	KOMISSAROVA	Maria	(RUS)
3.	HØIE	GJEFSEN	Marte	(NOR)

11.	JENSEN	Julie	Brendengen	(NOR)

moscow (rus), 10.03.2012 
aerials
1.	KONG	Fanyu	(CHN)
2.	XU	Mengtao	(CHN)
3.	CHENG	Shuang	(CHN)

myrkdalen-voss (nor), 17.03.2012 
aerials
1.	XU	Mengtao	(CHN)
2.	CHENG	Shuang	(CHN)
3.	ZHANG	Xin	(CHN)

megeve (fra), 18.03.2012 
dual moguls
1.	DUFOUR-LAPOINTE	Justine	(CAN)
2.	ITO	Miki	(JPN)
3.	DUFOUR-LAPOINTE	Chloe	(CAN)

world cup freestyle menn
totalcupen
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	DENEEN	Patrick	(USA)
3.	ROCHON	Olivier	(CAN)

28.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
75.	HUNDER	Per	Kristian	(NOR)
84.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
119.	MUSTAD	Ole	Christian	(NOR)
121.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)
133.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)
135.	SEMB	FREDRICSSON	Fridtjof	(NOR)
149.	FINNE	Klaus	(NOR)
156.	RING	CHRISTENSEN	Morten	(NOR)
196.	BORGE	LIE	Thomas	(NOR)

freestyle hopp
1.	ROCHON	Olivier	(CAN)
2.	JIA	Zongyang	(CHN)
3.	LAMBERT	Thomas	(SUI)
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kuler
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	DENEEN	Patrick	(USA)
3.	COTA	Jeremy	(USA)

30.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)
32.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)

skicross
1.	FLISAR	Filip	(SLO)
2.	LEMAN	Brady	(CAN)
3.	FIVA	Alex	(SUI)

8.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
24.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
42.	RING	CHRISTENSEN	Morten	(NOR)
49.	BORGE	LIE	Thomas	(NOR)

halfpipe
1.	WISE	David	(USA)
2.	YATER-WALLACE	Torin	(USA)
3.	BARRYMORE	Wing	Tai	(USA)

23.	FINNE	Klaus	(NOR)

slopestyle
1.	HUNZIKER	Cyrill	(SUI)
2.	WALLISCH	Thomas	(USA)
3.	KEMPPAINEN	Antti-Jussi	(FIN)

7.	HUNDER	Per	Kristian	(NOR)
17.	MUSTAD	Ole	Christian	(NOR)
21.	SEMB	FREDRICSSON	Fridtjof	(NOR)

alpe d huez (fra), 11.01.2012 
skicross
1.	FLISAR	Filip	(SLO)
2.	DELBOSCO	Christopher	(CAN)
3.	LEWEN	Lars	(SWE)

14.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
27.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
61.	BJØRNNES	Magnus	(NOR)

mont gabriel (can), 14.01.2012 
moguls
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	COTA	Jeremy	(USA)
3.	VOLKOV	Sergey	(RUS)

18.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)
38.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)

mont gabriel (can), 15.01.2012 
moguls
1.	KROTOV	Pavel	(RUS)
2.	ROCHON	Olivier	(CAN)
3.	TABARA	Naoya	(JPN)

les contamines (fra), 15.01.2012 
skicross
1.	FIVA	Alex	(SUI)
2.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
3.	ZORICIC	Nick	(CAN)

25.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
61.	BJØRNNES	Magnus	(NOR)

lake placid (usa), 19.01.2012 
moguls
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	DENEEN	Patrick	(USA)
3.	MARQUIS	Philippe	(CAN)

37.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)
40.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)

lake placid (usa), 20.01.2012 
aerials
1.	JIA	Zongyang	(CHN)
2.	LIU	Zhongqing	(CHN)
3.	KUSHNIR	Anton	(BLR)

lake placid (usa), 21.01.2012 
aerials
1.	LAMBERT	Thomas	(SUI)
2.	ULRICH	Renato	(SUI)
3.	MEDULICH	Petr	(RUS)

calgary (can), 28.01.2012 
moguls
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	COTA	Jeremy	(USA)
3.	KASHIMA	Sho	(USA)

25.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)
27.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)

calgary (can), 29.01.2012 
aerials
1.	ROCHON	Olivier	(CAN)
2.	QI	Guangpu	(CHN)
3.	LIU	Zhongqing	(CHN)

deer valley (usa), 02.02.2012 
moguls
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	BILODEAU	Alexandre	(CAN)
3.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)

26.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)

deer valley (usa), 03.02.2012 
aerials
1.	JIA	Zongyang	(CHN)
2.	FERGUSON	Dylan	(USA)
3.	ROCHON	Olivier	(CAN)

blue mountain (can), 03.02.2012 
skicross
1.	LEMAN	Brady	(CAN)
2.	DELBOSCO	Christopher	(CAN)
3.	MATT	Andreas	(AUT)

10.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
37.	MITHASSEL	Christian	(NOR)

deer valley (usa), 04.02.2012 
dual moguls
1.	VOLKOV	Sergey	(RUS)
2.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
3.	VOLKOV	Andrey	(RUS)

35.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)
DNF.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)

beida lake (chn), 11.02.2012 
aerials
1.	QI	Guangpu	(CHN)
2.	JIA	Zongyang	(CHN)
3.	ROCHON	Olivier	(CAN)

beida lake (chn), 12.02.2012 
moguls
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	REIHERD	Dmitriy	(KAZ)
3.	MARQUIS	Philippe	(CAN)

kreischberg (aut), 17.02.2012 
aerials
1.	BAHRKE	Scotty	(USA)
2.	GUSTIK	Maxim	(BLR)
3.	FERGUSON	Dylan	(USA)

naeba (jpn), 18.02.2012 
moguls
1.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
2.	COTA	Jeremy	(USA)
3.	ROCHON	Cedric	(CAN)

35.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)

naeba (jpn), 19.02.2012 
dual moguls
1.	DENEEN	Patrick	(USA)
2.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
3.	MARQUIS	Philippe	(CAN)

26.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)

minsk (blr), 25.02.2012 
aerials
1.	KRAVCHUK	Stanislav	(UKR)
2.	ABRAMENKO	Oleksandr	(UKR)
3.	LAMBERT	Thomas	(SUI)
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bischofswiesen/goetschen 
(ger), 25.02.2012 
skicross
1.	TAFEL	Tristan	(CAN)
2.	TELLER	John	(USA)
3.	DELBOSCO	Christopher	(CAN)

26.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
32.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
41.	BJØRNNES	Magnus	(NOR)
57.	RING	CHRISTENSEN	Morten	(NOR)
DNF.	BORGE	LIE	Thomas	(NOR)
DNF.	HAAKONSEN	Johan	Ræder	(NOR)

bischofswiesen/goetschen 
(ger), 26.02.2012 
skicross
1.	FLISAR	Filip	(SLO)
2.	DUN(CAN)David	(CAN)
3.	CHAPUIS	Jean	Frederic	(FRA)

13.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
27.	RING	CHRISTENSEN	Morten	(NOR)
42.	BORGE	LIE	Thomas	(NOR)
52.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
DNF.	BJØRNNES	Magnus	(NOR)
DNF.	HAAKONSEN	Johan	Ræder	(NOR)

branas (swe), 03.03.2012 
skicross
1.	PELLINEN	Jouni	(FIN)
2.	FLISAR	Filip	(SLO)
3.	MATT	Andreas	(AUT)
10.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
16.	BORGE	LIE	Thomas	(NOR)
21.	RING	CHRISTENSEN	Morten	(NOR)
22.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
52.	BJØRNNES	Magnus	(NOR)

grindelwald (sui), 10.03.2012 
skicross
1.	FLISAR	Filip	(SLO)
2.	TELLER	John	(USA)
3.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)

5.	MITHASSEL	Christian	(NOR)
12.	RING	CHRISTENSEN	Morten	(NOR)

åre (swe), 09.03.2012 
moguls
1.	MARQUIS	Philippe	(CAN)
2.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
3.	ENDO	Sho	(SUI)

19.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)
35.	STABÆK	Joakim	(NOR)
38.	FINNE	Johannes	(NOR)
DNF.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)

åre (swe), 09.03.2012 
dual moguls
1.	DENEEN	Patrick	(USA)
2.	COTA	Jeremy	(USA)
3.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)

15.	ANDERSEN	Tevje	Lie	(NOR)
25.	SLATTEN	Vinjar	(NOR)
40.	STABÆK	Joakim	(NOR)
41.	FINNE	Johannes	(NOR)

moscow (rus), 10.03.2012 
aerials
1.	JIA	Zongyang	(CHN)
2.	OSIPAU	Denis	(BLR)
3.	ROCHON	Olivier	(CAN)

myrkdalen-voss (nor), 17.03.2012 
aerials
1.	DASHINSKI	Dmitri	(BLR)
2.	ZHOU	Hang	(CHN)
3.	ABRAMENKO	Oleksandr	(UKR)

megeve (fra), 18.03.2012 
dual moguls
1.	DENEEN	Patrick	(USA)
2.	KINGSBURY	Mikael	(CAN)
3.	GAGNON	Marc-Antoine	(CAN)

europa cup freestyle
skicross sammenlagt
herrer
1.	BEAUCAMPS	Arnold	(FRA)
2.	MANI	Alois	(SUI)	
3.	FIORI	Gioele	(SUI)	
 
18.	RING	CHRISTENSEN	Morten	(NOR)
20.	JUELL	Didrik	Bastian	(NOR)
25.	BORGE	LIE	Thomas	(NOR)
65.	BJØRNNES	Magnus	(NOR)
 
kvinner
1.	AGUILANIU	Aude	(FRA)
2.	MILLET	GOUCHOE	Jessica	(FRA)
3.	ANNEN	Priscillia	(SUI)	
 
28.	JENSEN	Julie	Brendengen	(NOR)
34.	VETHE	Vilde	Katrine	(NOR)
51.	FIANE	Josefine	Cornelia	(NOR)

kuler  sammenlagt
herrer
1.	TADE	Marco	(SUI)	
2.	BURILLE	Arnaud	(FRA)
3.	EYRAUD	Theo	(FRA)
 
42.	FINNE	Johannes	(NOR)
43.	STABÆK	Joakim	(NOR)

herrer
52.	FJOSE	Vegard	(NOR)
 
kvinner
1.	MURATOVA	Elena	(RUS)
2.	BERTONCINI	Giorgia	(ITA)
3.	GRASSI	Ana	Maria	(SUI)	
 
4.	AMUNDSEN	Aurora	(NOR)
11.	NESSE	Cecilie	(NOR)
16.	SØRENSEN	Amalie	(NOR)
17.	JOHNSEN	BERG	Thea	(NOR)
20.	GULLACHSEN	Kristine	(NOR)
28.	FLISRAM	Astrid	(NOR)
35.	BERGESEN	Ingvild-Kvale	(NOR)

aerials, sammenlagt 
herrer
1.	BULASH	Maksim	(BLR)
2.	GLUSHAKOV	Dmitry	(BLR)
3.	KURLOVICH	Mihail	(BLR)

kvinner
1.	RAMANOUSKAYA	Aliaksandra	(BLR)
2.	ARAPBAYEVA	Zhibek	(KAZ)
3.	ALDABERZENOVA	Zhanbota	(KAZ)
 
halfpipe, sammenlagt 
herrer
1.	LAUPER	Nils	(SUI)	
2.	HUNZIKER	Jonas	(SUI)	
3.	ORTLIEB	David	(SUI)	
 
kvinner
1.	FAIVRE	Virginie	(SUI)	
2.	AERTS	Katrien	(BLE)	
3.	SUMMERHAYES	Katie	(GBR)
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beretning 2011-2012

hoppkomiteen (hk)
Leder	   Steinar Johannesen

Ass.	leder  Hroar Stjernen

Medlem	   Hugo Forfang

Medlem	   Kjersti Haugen Espelid

Medlem   Dag Schjerven

Ungdomsrepresentant Anette Sagen

NSDL	representant	 Kolbjørn Asphaug

HK	g jennomfører	månedlige	møter	i	tillegg	til	vårmøte	og	
høstmøte	hvor	kretsene	og	deres	ledere	deltar.	Møtene	
ledes	av	HK-leder	med	bistand	fra	sportssjef.	NSF	hopps	
administrasjon	er	tilstede	på	alle	ordinære	møter.

breddeidrett
Dette har vært et veldig spennende år, der vi for første gang har 

gått aktivt ut til skolene for å tilby skoleskidager med den mobile 

hoppbakken	og	miniski.	Totalt	41	skoler	i	Drammen	og	Groruddalen	

har hatt besøk, og over 20 000 elever har hoppet i bakken. Målet med 

skoleskidagene har vært å vise at det går an å skape god skiaktivitet 

med skileik i skolegården, og det har vært en suksess. Neste 

utfordring blir å skape et godt bindeledd mellom skoler og klubber, 

slik	at	rekrutteringen	til	klubbene	øker.	I	Groruddalen	er	vi	nå	i	gang	

med planleggingen av 3 nye bakker på grunn av dette prosjektet. Det 

er Per Elias Kalfoss som har vært prosjektleder. Han er ansatt av NSF 

hopp og kombinert for å styre slike rekrutteringsprosjekter.

Det jobbes utrolig godt på grasrota i norsk hoppsport. Spesielt gledelig 

er	det	å	se	at	jentene	strømmer	til	bakken.	I	Solan	Gundersens	

vinterleker ble antall deltagende jenter firedoblet fra fjoråret! Dette er 

takket være et meget vellykket jenteprosjekt ledet av Rune Rebne og 

Oleane	Marthea	Rebne	Stenseth.	Det	å	samle	jenter,	og	ikke	minst	få	

lokalmiljøene til å organisere samlingene, har vært en suksess.

Vi får også mange tilbakemeldinger fra klubber som forteller om stor 

oppslutning om lokale renn!

Ungdomsprosjektet har for første gang nådd den milepælen med 

aktivitet i alle regioner. Vi bygger nå en base over testresultatene 

i prosjektet, og det blir spennende å se endringene over tid. Vi 

gjennomfører nå en evaluering av prosjektet, med det ønsket at vi 

skal styrke prosjektet ytterligere i kommende sesonger

Storsamlingen i Ørnskøldsvik satte igjen deltagerrekord med 260 

hoppere!	Totalt	500	nordmenn	var	tilstede,	og	igjen	må	vi	si	oss	

fornøyde. Vi gjorde noen små endringer fra tidligere år, med mer 

vekt på barmarkstrening, og det ble meget vellykket. 

anlegg
Anleggsutviklingen	fortsetter		hopp-Norge.	I	år	har	Granåsen	

åpnet sitt rekruttsenter. Det gjenstår noe plastlegging, men her vil 

vi nok merke en stor økning i rekrutter. Knyken har også åpnet for 

vinterhopping, men det gjenstår plastlegging av anlegget. Dette 

kommer nok til å bli et av Norges aller beste rekrutteringsanlegg.

Sandrip har ferdigstilt sin K60 bakke med plast, noe som er 

ekstremt viktig med tanke på rekrutteringen fra Sørlandet.  Vi har 

fått utviklet nærmiljøanleggsbakken Mini Kollen K3. Dette er en 

sikkerhetsgodkjent bakke som kan stå i alle skolegårder i Norges 

land. Det er en videreføring av den mobile bakken, og den er nå 

salg via vår samarbeidspartner Arealconsult, og den er produsert av 

Vekstbedriften	Lisand	i	Tvedestrand.	I	Nord-Norge	er	vår	bekymring	

at det ikke finnes helårs plastanlegg. Dette er noe vi jobber knallhardt 

med å få realisert.

kompetanseutvikling
Ettersom vi denne sesongen har fått inn en ny landslagstrener i 

hopp,	Alexander	Stöckl,	har	hovedfokuset	vårt	å	få	den	nye	linja	ned	

i teamene våre. Det er viktig at kunnskapen på toppen når ned, slik 

at vi har en rød tråd i arbeidet vårt. Parallellt med dette har vi jobbet 

med den nye Trenerutdanningen.
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vi har avholdt følgende kurs inneværende år
•		Miniski	og	skileik	for	lærere

•	 T1	kurs	(10	kurs)

•	 T2	kurs	(2	kurs)

•	 Smørerkurs	(4	kurs)

•	 Arrangørkurs	(1	kurs)

•	 Dommerkurs	(2	kurs)

•	 Foreldrekurs/innføring	i	hopping.

•	 Resultatprogram	kurs	(4	kurs)

Teknologiprosjektet	i	samarbeid	med	NAMMO,	NTNU	og	OLT	har 

hatt stor aktivitet og fremgang i løpet av sesongen. Prosjektet gir oss 

svært viktig informasjon og gode verktøy for utvikling av hoppteknikk.

toppidrett
Vi hadde en målsetning om to medaljer i VM Skiflyging i Vikersund. 

I	tillegg	skulle	vi	gi	Østerrike	skikkelig	kamp	om	å	bli	verdens	best	

hoppnasjon, gjennom å være sterke på alt fra Jr. VM til WC og VM. 

Vi har organisert lagene med et WC-lag og et CoC-lag på herresiden, 

samt et WC-lag og rekruttlag på jentesiden. Ansvarlige trenere har 

vært	Alexander	Stöckl	og	Magnus	Brevig	for	WC	lag	gutter,	Håvard	

Lie	og	Jermund	Lunder	på	CoC.	Christian	Meyer	og	Erik	Renmælmo	

har hatt ansvaret for WC jentene, men Rune Rebne har hatt ansvaret 

for	rekruttlaget.	Jan	Ottar	Andersen	har	vært	ansvarlig	trener	for	

Jr. VM laget vårt. Vi gjennomførte omfattende trenerskifter på 

alle nivåer i forkant av sesongen, noe som gjorde at vi var spente 

på hvilket utslag dette vil medføre på resultatsiden. Våre jenter 

forbedret seg fra forrige sesong med en 6. plass sammenlagt i WC for 

Anette Sagen hvor høydepunktene var pallplasseringer både i prøve 

VM	i	Val	di	Fiemme	og	i	WC	avslutningen	i	Oslo.	For	våre	gutter	ble	

sesongen en stor opptur med sammenlagt WC seier, for første gang 

på 18 år, til Anders Bardal, sølv i Skiflygings VM til Rune Velta og 

gull	til	Jr.	VM	guttelaget	vårt.	I	tillegg	har	vi	dominert	stor	i	CoC	for	

gutter hvor vi tok dobbelt seier sammenlagt med Andreas Stjernen 

og Kenneth Gangnes. Samarbeidet med teamene rundt toppidretten 

i Norge har bidratt sterkt til resultatene både i Jr. VM og i CoC.

Samarbeidet	med	Olympiatoppen	har	vært		viktig	også	denne	

sesongen,	og	vil	spille	en	stor	rolle	frem	mot	OL	i	Sotchi	i	2014.

skirenn og arrangement
Nok en RC sesong er over og vi har gjennomførte fem rennhelger.

Rennene har vært arrangert i:

Folldal 102 delt 

Botne	91	delt	+	(27	delt	i	11,12	og	NC	C),

Knyken	92	delt	+	(10	delt	i	11,12	og	NC	C)	

Rollag	&	Veggli	76	delt	(10	delt	i	11,12	og	NC	C)

Raufoss	102	delt+	(18	delt	i	11,12	og	NC	).	

Den siste rennhelgen måtte dessverre avlyses på grunn av snømangel. 

Det har blitt vist mye god hopping i alle klasser og det utviklingsbaserte 

systemet ser ut til å ha satt seg. Vi har hoppere som startet sesongen i 

RC D og avsluttet i RC B.

Vi har mange gode arrangører og det blir gjort stor innsats fra alle 

for å gjøre rennene best mulig. 

Som resultatene tilsier så har det vært en stor sesong for Kollenhopp 

med sammenlagt seier i alle gutteklasser, men det jobbes veldig bra 

rundt i hele landet på alle nivåer. Den som imponerte aller mest er 

Jarl Magnus Riiber som vant syv av åtte renn han deltok i.

I	Buff	NC	har	vi	hatt	17	arrangement	inklusive	NM	stor	bakke,	

NM normal bakke og Junior NM. Til sammen er det arrangert 29 

konkurranser i Buff NC for herrene.  For jentene er det gjennomført 

23 konkurranser.  Av disse 29 konkurransene er 12 gjennomført som 

plastrenn. For tredje år på rad ble rennet i Renabakken avlyst eller 

flyttet.	I	år	ble	rennet	flyttet	til	Raufoss.

På grunn av vanskelige værforhold og at Midstubakken ikke var 

tilgjengelig  måtte rennene i Holmenkollen  21 og 22 januar avlyses.

NM stor bakke ble i år arrangert i Granåsen Trondheim med Byåsen 

IL		som	arrangør.

NM junior ble arrangert av Kollenhopp i Midstuen og Holmenkollen. 

Stor bakke rennet i Holmenkollen måtte dessverre avlyses på grunn 

av for dårlige snøforhold av sikkerhetsmessige hensyn.

NM normal bakke og lag ble arrangert av idrettslaga på Voss. 

Arrangementet ble etter en stor innsats fra arrangørens side 

gjennomført på en prikkfri måte.

I	Buff	NC	har	vi	i	år	hatt	125	deltakere	som	er	noen	flere	enn	sist	

sesong.		Disse	har	deltatt	1.757	ganger	som	er	noe	mindre	enn	

sesongen før. Nedgangen i den totale deltakelsen er noe mindre enn 

det som tilskrives de avlyste rennene i Holmenkollen.

Vi har gjennomført den andre sesongen med utviklingsbasert 

konkurransesystem. Systemet gjennomføres fra aldersgruppen 13 år 

og eldre. Det er selvfølgelig for tidlig å se noen stor effekt av dette, i 

hvert fall med hensyn til NC klassene.

Konkurransesystemet virker positivt og det er bare gode 

tilbakemeldinger fra alle hold. Systemet legger opp til at løperne 

uavhengig av alder skal konkurrere i den klassen ferdigheten tilsier.   
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Den største utfordringen vi står overfor her er hvordan vi løser 

overgangen fra tradisjonell RC til NC alder.

Vi har også i år arbeidet med forskjellige måter for visning av 

liveresultater og vi begynner nå å se noen konturerer av hvordan 

dette skal  løses i fremtiden.

I	løpet	av	sesongen	er	det	i	tillegg	startet	et	utviklingsarbeid	sammen	

med E-hopp.

Vi gjennomfører videomåling av lengder på alle våre nasjonale 

arrangement. Systemet fungerer svært tilfredsstillende. Forbedringer 

her	ligger	først	og	fremst	i	hardware	og	brukervennlighet.

Utviklingen av utstyrskontrollene våre har vært svært god og det er 

ikke	tvil	om	at	vi	i	samarbeidet	med	FIS	systemet	har	bidratt	til	å	

bedre fokuset på kontrollene.

Etter å ha arbeidet med utvikling av nasjonale arrangement siden 

2005	ser	vi	nå	behovet	for	å	ta	ett	skritt	videre	i	forhold	til	hvordan	vi	

organiserer det sentrale arrangementsapparatet for hopp.

økonomiske rammevilkår
Hopp har de siste årene hatt en positiv økonomisk vekst. Gjennom 

solide, engasjerte og langsiktige sponsorer har vi økt våre rammer. 

Uten VG, Nammo, Konica Minolta, Gant, RiksTV, Cramo og 

Teamkraft i tillegg til de øvrige samarbeidspartnerne, ville vi neppe 

hatt de samme sportslige resultatene. 

Den sportslige satsingen på toppnivå har de ressursene som skal til 

for	å	skape	toppresultater.	Like	fullt	jobbes	det	kontinuerlig	med	

nyskapning, produktutvikling og merkevarebygging for å øke våre 

inntekter, og gjennom det bidra til økt utbredelse av hoppsporten 

blant de unge spesielt.

internasjonalt arbeid
Vi har gjennom lengre tide vært en pådriver for jentehoppsporten og 

har i løpet av den siste perioden bidratt til at jentene har kommet inn 

som WC konkurranse i vårt system. 

informasjon og kommunikasjon
Gjennom godt samarbeid med media opprettholder hopp sin 

posisjon	i	mediebildet.	Våre	verdier:	RESPEKT,	YDMYKHET	OG	

GLEDE	kommuniseres	tydelig	gjennom	Hoppskrifter	til	alle	som	

ønsker å være en del av vår idrett.

ledelse, organisering og styring
hopp har hatt følgende organisering 
denne sesongen
Clas Brede Bråthen, sportssjef

Tore Øvregård, utdanning, rekruttering, anlegg

Per-Elias	Kalfoss,	rekruttering	(delt	stilling	med	kombinert)

Arne Åbråten, marked

trenere
Alexander	Stöckl	(WC	menn)

Magnus	Brevig	(WC	menn)

Jermund	Lunder	(CoC	menn)

Håvard	Lie	(CoC	menn)

Christian	Meyer	(WC	damer)

Erik	Renmælmo	(WC	damer)

Rune	Reben	(Rekrutt	jenter)

Jan	Ottar	Andersen	(Jr.	Gutter)

støtteapparat
Janne	Karppinen,	fysioterapeut	(WC	menn)

Thomas	Hörl,	service	(WC	menn)

Marius	Rostad,	servie	(WC	damer)

Lars	Haugvad,	fysioterapeut	(WC	damer)

wc lag menn
Anders	Bardal,	Steinkjer	IL/Trønderhopp

Tom Hilde, Asker SK/Kollenhopp

Andreas	Stjernen,	Sprova	IL/Trønderhopp

Bjørn	Einar	Romøren,	Øvrevoll-Hosle	IL/Kollenhopp

Johan	Remen	Evensen,	Molde	og	Omegn	Idrettsforening

Rune	Velta,	Lommedalen	IL,	Kollenhopp

Ole	Marius	Ingvaldsen,	Steinkjer	Skiklubb/Trønderhopp

wc lag damer
Gyda	Enger,	Hernes	IL/NTG

Line	Jahr,	Vikersund,	IF/Lillehammerhopp

Anette	Sagen,	Helfjell	UL/Flying	Team	Vikersund

Silje	Sprakehaug,	Vikersund	IF/	Flying	Team	Vikersund

Maren	Lundby,	Kolbukameratene/NTG

Jenny	Synnøve	Hagemoen,	Gausdal/NTG	Lillehammerhopp

coc-lag menn
Robert	Johansson,	Søre	Ål	IL/Lillehammerhopp

Kenneth	Gangnes,	IL	Kolbukameratene/Lillehammerhopp

Anders	Fannemel,	Hornindal	IL/Lillehammerhopp

Vegard	Haukø	Sklett,	Grong	IL/Trønderhopp

Kim Rene Elverum Sorsell, Ullensaker Skiklubb/Kollenhopp

Atle	Pedersen	Rønsen,	Eidsvoll	IF/Kollenhopp

Johan Martin Brandt, Steinkjer SK/Trønderhopp

rekruttlag kvinner
Synne	Steen-Hansen,	Pors	IF/NTG	Lillehammerhopp

Karoline Råstad, Silje Karlengen, Ringkollen/Flying Team Vikersund



vm vikersund hs 125
23.-26.2.2012
1.	KRANJEC	Robert	(SLO)

2.	VELTA	Rune	(NOR)

3.	KOCH	Martin	(AUT)

7.	BARDAL	Anders	(NOR)

13.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

29.	RØNSEN(NOR)

lagkonkurranse
1. Østerrike

2. Tyskland

3. Slovenia

4.	Norge	(Romøren,	Fannemel,	Velta,	

Bardal)

vm junior erzurum (tur)
22.02.2012 - 25.02.2012
kvinner hs 109
1.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

2.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

3.	VOGT	Carina	(GER)

9.	LUNDBY	Maren	(NOR)

22.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

27.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

36.	ENGER	Gyda	(NOR)

menn hs 109
1.	DEZMAN	Nejc	(SLO)

2.	ZNISZCZOL	Aleksander	(USA)

3.	HVALA	Jaka	(CHN)

4.	SJOEEN	Phillip	(NOR)

10.	ROEE	Espen	(NOR)

11.	GRIMSRUD	Simen	(NOR)

25.	BERGGAARD	Mats	S	(NOR)

kvinner, lagkonkurranse hs109
1. Japan

2. Tyskland

3. Slovenia

6.	Norge	(Enger,	Hagemoen,	Steen	

Hansen,	Lundby)

menn lagkonkurranse hs109
1.	(Røe,	Berggård,	Grimsrud,	Sjøen)

2. Poland

3. Østerrike

nm junior kjelsås, 16.-18.03.2012
normalbakke
menn
1. Mats Berggaard, Stranden il

2. Daniel Andre Tande, Kongsberg

3. Simen Grimsrud, Asker Skiklubb

kvinner
1. Jenny Synnøve Hagemoen, Gausdal Skilag

2. Synne Steen Hansen, Pors

3.	Maren	Lundby,	Kolbukameratene

stor bakke 
Avlyst.

laghopp:
1. Akershus 1

2. Buskerud

3. Hedmark

hovedlandsrennet, harstad
03.03.2012
g15 
1.	Jarl	Magnus	Riiber,	IL	Heming

2.	Magnus	Ihle,	IL	Jardar

3. Audun Markeng, Furnes Skiløperforening

g16
1. Halvor Egner Granerud, Asker 

Skiklubb

2. Jonas Gropen Søgård, Nordbygda

3.	Knut	Jokerud	Strand,	Soknedalen	IL

laghopp:
1.	OSLO	1.	lag

2. Akershus 1. lag

3. Buskerud

nm stor bakke, midtstubakken
19.11.2011
1. Anette Sagen, Helfjell il

2.	Maren	Lundby,	Kolbukamreatene

3.	Line	Jahr,	Vikersund

nm normalbakke, voss
24.03.2012
1. Anette Sagen, Helfjell il

2.	Line	Jahr,	Vikersund

3. Jenny Synnøve Hagemoen, Gausdal Skilag

nm stor bakke, granåsen
07.02.2012
1. Anders Bardal, Steinkjer

2. Bjørn Einar Romøren, Hosle

3. Anders Fannemel, Hornindal

nm normal bakke
bavallen - voss, 24.02.2012
1. Anders Jacobsen, Ringkollen Sk

2. Anders Fannemel, Hornindal

3. Kenneth Gangnes, Kolbukameratene

1.	Oppland	(Fredrik	Bjerkeengen,Leif	

Marius Hagemoen, Robert 

Johansson,Kenneth	Gangnes)

2.	Nord-Trøndelag	(Vegard	Haukø	Sklett,	

Johan	Martin	Brandt,	Ole	Marius	Ing-

valdsen,	Andreas	Stjernen)

3.	Buskerud	(Daniel	Andre	Tande,	Fredrik	

Aalien,	Mats	Berggaard,	Anders	Jacobsen)

world cup, menn
sammenlagt
1.	BARDAL	Anders	(NOR)

2.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)	

3.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

16.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

17.	VELTA	Rune	(NOR)

26.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

29.	HILDE	Tom	(NOR)

32.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

37.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

40.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

43.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

45.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

62.	BRANDT	Johan	Martin	(NOR)

kuusamo (fin), 27.11.2011 
lag hs 142
1. Østerrike

2. Japan

3. Russland

8. Norge

Velta, Bardal, Evensen, Hilde

kuusamo (fin), 27.11.2011 
hs 142
1.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

2.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)	

3.	MORGENSTERN	Thomas	(AUT)	

8.	HILDE	Tom	(NOR)

11.	BARDAL	Anders	(NOR)

15.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

21.	VELTA	Rune	(NOR)
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lillehammer (nor), 03.12.2011 
hs 100
1.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

2.	FREITAG	Richard	(GER)

3.	STOCH	Kamil	(POL)

15.	BARDAL	Anders	(NOR)

23.	SKLETT	Vegard-Haukø(NOR)

30.	HILDE	Tom	(NOR)

31.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

32.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

35.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

38.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

44.	BRANDT	Johan	Martin	(NOR)

48.	VELTA	Rune	(NOR)

lillehammer (nor), 04.12.2011 
hs 138
1.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

2.	FREUND	Severin	(GER)

2.	BARDAL	Anders	(NOR)

17.	BRANDT	Johan	Martin	(NOR)

28.	VELTA	Rune	(NOR)

30.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

36.	HILDE	Tom	(NOR)

37.	SKLETT	Vegard-Haukø(NOR)

44.	ELVERUM	SORSELL	Kim	Rene	(NOR)

harrachov (cze), 09.12.2011 
hs 142
1.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)	

2.	ITO	Daiki	(JPN)

3.	BARDAL	Anders	(NOR)

12.	HILDE	Tom	(NOR)

13.	SKLETT	Vegard-Haukø(NOR)

23.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

37.	VELTA	Rune	(NOR)

harrachov (cze), 10.12.2011 
lag hs 142
1.	Norge	(Hilde,	Romøren,	Sklett,	Bardal)

2. Østerrike

3. Slovenia

harrachov (cze), 11.12.2011 
hs 142
1.	FREITAG	Richard	(GER)

2.	MORGENSTERN	Thomas	(AUT)	

3.	FREUND	Severin	(GER)

4.	BARDAL	Anders	(NOR)

18.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

19.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

23.	HILDE	Tom	(NOR)

31.	VELTA	Rune	(NOR)

49.	BRANDT	Johan	Martin	(NOR)

engelberg ((sui)), 17.12.2011 
hs 137
1.	BARDAL	Anders	(NOR)

2.	KOCH	Martin	(AUT)	

3.	MORGENSTERN	Thomas	(AUT)	

6.	HILDE	Tom	(NOR)

25.	SKLETT	Vegard-Haukø(NOR)

33.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

35.	VELTA	Rune	(NOR)

47.	INGVALDSEN	Ole	Marius	(NOR)

engelberg ((sui)), 18.12.2011 
hs 137
1.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

2.	STOCH	Kamil	(POL)

3.	BARDAL	Anders	(NOR)

7.	SKLETT	Vegard-Haukø(NOR)

13.	HILDE	Tom	(NOR)

26.	VELTA	Rune	(GER)

37.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

40.	INGVALDSEN	Ole	Marius	(NOR)

oberstdorf (ger), 30.12.2011 
hs 137
1.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)	

2.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

3.	MORGENSTERN	Thomas	(AUT)	

6.	BARDAL	Anders	(NOR)

11.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

18.	VELTA	Rune	(NOR)

20.	HILDE	Tom	(NOR)

43.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

45.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

50.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

garmisch-partenkirchen (ger)
01.01.2012 
hs 140
1.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)	

2.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

3.	ITO	Daiki	(JPN)

9.	BARDAL	Anders	(NOR)

11.	VELTA	Rune	(NOR)

21.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

24.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

36.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

50.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

innsbruck (aut), 04.01.2012 
hs 130
1.	KOFLER	Andreas	(AUT)	

2.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)	

3.	TAKEUCHI	Taku	(JPN)

4.	BARDAL	Anders	(NOR)

13.	VELTA	Rune	(NOR)

26.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

34.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

39.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

40.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

46.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

bischofshofen (aut), 06.01.2012 
hs 140
1.	MORGENSTERN	Thomas(AUT)	

2.	BARDAL	Anders	(NOR)

3.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)	

11.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

11.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

24.	VELTA	Rune	(NOR)

32.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

45.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

48.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

tauplitz/bad mitterndorf (aut)
15.01.2012 
hs 200
1.	KRANJEC	Robert	(SLO)

2.	MORGENSTERN	Thomas	(AUT)	

3.	BARDAL	Anders	(NOR)

5.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

8.	VELTA	Rune	(NOR)

9.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

23.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

27.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

29.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

tauplitz/bad mitterndorf (aut)
15.01.2012 
hs 200
1.	BARDAL	Anders	(NOR)

2.	ITO	Daiki	(JPN)

3.	STOCH	Kamil	(POL)

11.	VELTA	Rune	(NOR)

12.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

15.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

21.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

25.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

37.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)
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zakopane (pol), 20.01.2012 
hs 134
1.	BARDAL	Anders	(NOR)

2.	ITO	Daiki	(JPN)

3.	STOCH	Kamil	(POL)

	11.	VELTA	Rune	(NOR)

	12.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

	15.	SKLETT	Vegard	Haukø(NOR)

	21.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

	25.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

	37.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

zakopane (pol), 21.01.2012 
hs 134
1.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)

2.	FREITAG	Richard	(GER)

3.	BARDAL	Anders	(NOR)

12.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

13.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

21.	VELTA	Rune	(NOR)

37.	SWENSEN	Vegard	(NOR)

40.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

42.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

sapporo (jpn), 28.01.2012 
h 134
1.	ITO	Daiki	(JPN)

2.	BARDAL	Anders	(NOR)

3.	STOCH	Kamil	(POL)

4.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

7.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

17.	VELTA	Rune	(NOR)

21.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

43.	ELVERUM	SORSELL	Kim	Rene	(NOR)

45.	INGVALDSEN	Ole	Marius	(NOR)

sapporo (jpn), 29.01.2012 
h 134
1.	ITO	Daiki	(JPN)

2.	STOCH	Kamil	(POL)

3.	KOFLER	Andreas	(AUT)

5.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

10.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

11.	VELTA	Rune	(NOR)

14.	BARDAL	Anders	(NOR)

16.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

49.	INGVALDSEN	Ole	Marius	(NOR)

val di fiemme (ita), 04.02.2012 
hs 134
1.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)

hs 134
2.	FREUND	Severin	(GER)

3.	MORGENSTERN	Thomas	(AUT)

4.	BARDAL	Anders	(NOR)

15.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

17.	VELTA	Rune	(NOR)

22.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

35.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

40.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

46.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

val di fiemme (ita), 05.02.2012 
hs 134
1.	STOCH	Kamil	(POL)

2.	SCHLIERENZAUER	Gregor	(AUT)

3.	BARDAL	Anders	(NOR)

7.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

17.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

18.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

19.	VELTA	Rune	(NOR)

41.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

45.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

willingen (ger), 11.02.2012 
lag hs 145
1.	Norge	(Fannemel,	Velta,	Sklett,	Bardal)

2. Østerrike

3. Tyskland

willingen (ger), 12.02.2012 
hs 145
1.	BARDAL	Anders	(NOR)

2.	KOUDELKA	Roman	(CZE)

3.	ITO	Daiki	(JPN)

10.	VELTA	Rune	(NOR)

14.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

16.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

25.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

37.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)

43.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

oberstdorf (ger), 18.02.2012 
hs 213
1.	KOCH	Martin	(AUT)

2.	ITO	Daiki	(JPN)

3.	AMMANN	Simon	(SUI)	

11.	HILDE	Tom	(NOR)

12.	BARDAL	Anders	(NOR)

14.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

17.	VELTA	Rune	(NOR)

20.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

hs 213
26.	EVENSEN	Johan	Remen	(NOR)

38.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

oberstdorf (ger), 19.02.2012 
lag hs 213
1. Slovenia

2. Østerrike

3.	Norge	(Fannemel,	Velta,	Hilde,	Bardal)

lahti (fin), 03.03.2012 
lag hs 97
1. Østerrike

2. Tyskland

3. Polen

4.	Norge	(Sklett,	Fannemel,	Bardal,	Velta)

lahti (fin), 04.03.2012 
hs 97
1.	ITO	Daiki	(JPN)

2.	BARDAL	Anders	(NOR)

3.	HLAVA	Lukas	(CZE)

11.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

15.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

20.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

22.	VELTA	Rune	(NOR)

30.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

36.	HILDE	Tom	(NOR)

trondheim (nor), 08.03.2012 
hs 131
1.	ITO	Daiki	(JPN)

2.	FREITAG	Richard	(GER)

3.	AMMANN	Simon	(SUI)	

4.	BARDAL	Anders	(NOR)

16.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

18.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

20.	VELTA	Rune	(NOR)

29.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

31.	GANGNES	Kenneth	(NOR)

47.	HILDE	Tom	(NOR)

oslo (nor), 11.03.2012 
hs 134
1.	KOCH	Martin	(AUT)

2.	FREUND	Severin	(GER)

3.	KRANJEC	Robert	(SLO)

10.	BARDAL	Anders	(NOR)

13.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

14.	VELTA	Rune	(NOR)

33.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)
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hs 134
35.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

37.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)

planica (slo), 16.03.2012 
hs 215
1.	KRANJEC	Robert	(SLO)

2.	AMMANN	Simon	(SUI)	

3.	KOCH	Martin	(AUT)

10.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

11.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

12.	BARDAL	Anders	(NOR)

29.	VELTA	Rune	(NOR)

30.	STJERNEN	Andreas	(NOR)

planica (slo), 17.03.2012 
lag hs 215
1. Østerrike

2.	Norge	(Velta,	Fannemel,	Romøren,	

Bardal)

3. Tyskland

planica (slo), 18.03.2012 
hs 215
1.	KOCH	Martin	(AUT)

2.	AMMANN	Simon	(SUI)	

3.	KRANJEC	Robert	(SLO)

9.	ROMØREN	Bjørn	Einar	(NOR)

10.	FANNEMEL	Anders	(NOR)

23.	BARDAL	Anders	(NOR)

30.	VELTA	Rune	(NOR)

world cup, kvinner
sammenlagt
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)

3.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

6.	SAGEN	Anette	(NOR)

14.	JAHR	Line	(NOR)

26.	LUNDBY	Maren	(NOR)

43.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

52.	ENGER	Gyda	(NOR)

lillehammer (nor), 03.12.2011 
hs 100
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	MATTEL	Coline	(FRA)

3.	FAISST	Melanie	(GER)

	8.	SAGEN	Anette	(NOR)

	17.	LUNDBY	Maren	(NOR)

	28.	JAHR	Line	(NOR)

 

hs 100
30.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

38.	ENGER	Gyda	(NOR)

39.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

45.	KARLENGEN	Silje	(NOR)

hinterzarten (ger), 07.01.2012 
hs 108
1.	WINDMUELLER	Sabrina	(SUI)

2.	VAN	Lindsey	(USA)

3.	DEMETZ	Lisa	(ITA)

	15.	JAHR	Line	(NOR)

	19.	SAGEN	Anette	(NOR)

	20.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

	40.	LUNDBY	Maren	(NOR)

	44.	ENGER	Gyda	(NOR)

	45.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

hinterzarten (ger), 08.01.2012 
hs 108
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

3.	JEROME	Jessica	(USA)

4.	SAGEN	Anette	(NOR)

33.	JAHR	Line	(NOR)

35.	LUNDBY	Maren	(NOR)

38.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

39.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

42.	ENGER	Gyda	(NOR)

val di fiemme (ita), 14.01.2012 
hs 106
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)	

3.	SAGEN	Anette	(NOR)

13.	JAHR	Line	(NOR)

21.	LUNDBY	Maren	(NOR)

28.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

34.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

39.	ENGER	Gyda	(NOR)

val di fiemme (ita), 15.01.2012 
hs 106
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)	

3.	GRAESSLER	Ulrike	(GER)

11.	SAGEN	Anette	(NOR)

12.	JAHR	Line	(NOR)

21.	LUNDBY	Maren	(NOR)

30.	ENGER	Gyda	(NOR)

33.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

 

hs 106
36.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

hinzenbach (aut), 04.02.2012 
hs 94
1.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)

2.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

3.	POZUN	Katja	(SLO)

5.	SAGEN	Anette	(NOR)

13.	LUNDBY	Maren	(NOR)

15.	JAHR	Line	(NOR)

36.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

42.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

45.	ENGER	Gyda	(NOR)

hinzenbach (aut), 05.02.2012 
hs 94
1.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)

2.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

3.	VAN	Lindsey	(USA)

7.	SAGEN	Anette	(NOR)

22.	LUNDBY	Maren	(NOR)

38.	JAHR	Line	(NOR)

41.	ENGER	Gyda	(NOR)

43.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

45.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

ljubno ob savinji (slo), 11.02.2012 
hs 95
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

3.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)

9.	SAGEN	Anette	(NOR)

11.	JAHR	Line	(NOR)

37.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

39.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

ljubno ob savinji (slo), 12.02.2012 
hs 95
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

3.	SEIFRIEDSBER(GER)Jacqueline	(AUT)

6.	SAGEN	Anette	(NOR)

13.	JAHR	Line	(NOR)

42.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

43.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

zao (jpn), 03.03.2012 
hs 100
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	TAKANASHI	Sara	(JPN)
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hs 100
3.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)

5.	JAHR	Line	(NOR)

17.	LUNDBY	Maren	(NOR)

33.	SAGEN	Anette	(NOR)

37.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

42.	ENGER	Gyda	(NOR)

zao (jpn), 03.03.2012 
hs 100
1.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

2.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

3.	GRAESSLER	Ulrike	(GER)

4.	JAHR	Line	(NOR)

10.	SAGEN	Anette	(NOR)

28.	LUNDBY	Maren	(NOR)

36.	ENGER	Gyda	(NOR)

37.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

42.	ENGER	Gyda	(NOR)

zao (jpn), 04.03.2012 
hs 100
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

3.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)

6.	SAGEN	Anette	(NOR)

16.	JAHR	Line	(NOR)

22.	LUNDBY	Maren	(NOR)

39.	ENGER	Gyda	(NOR)

43.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

oslo (nor), 09.03.2012 
hs 106
1.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

2.	TAKANASHI	Sara	(JPN)

3.	SAGEN	Anette	(NOR)

11.	JAHR	Line	(NOR)

17.	LUNDBY	Maren	(NOR)

39.	STEEN	HANSEN	Synne	(NOR)

41.	HAGEMOEN	Jenny	Synnøve	(NOR)

45.	ENGER	Gyda	(NOR)

47.	KARLENGEN	Silje	(NOR)

kontinentalcup, menn
sammenlagt
1.	STJERNEN	Andreas	(NOR)		

2.	GANGNES	Kenneth	(NOR)		

3.	HAYBOECK	Michael	(AUT)	

8.	JOHANSSON	Robert	(NOR)		

9.	INGVALDSEN	Ole	Marius	(NOR)		

sammenlagt
10.	SWENSEN	Vegard	(NOR)		

11.	RØNSEN	Atle	Pedersen	(NOR)		

18.	ELVERUM	SORSELL	Kim	Rene	(NOR)  

20.	FANNEMEL	Anders	(NOR)		

31.	GRIMSRUD	Simen	(NOR)		

41.	SKLETT	Vegard	Haukø	(NOR)		

45.	BERGGAARD	Mats	S	(NOR)		

59.	ENGEN	Klaus	Ovlien	(NOR)		

90.	RØE	Espen	(NOR)		

97.	BJERKEENGEN	Fredrik	(NOR)		

105.	TANDE	Daniel-Andre	(NOR)		

113.	BRANDT	Johan	Martin	(NOR)		

115.	HALVORSEN	Espen	Enger	(NOR)		

129.	YSTGAARD	Oddvar	(NOR)		

kontinentalcup, kvinner
sammenlagt
1.	IRASCHKO	Daniela	(AUT)	

2.	HENDRICKSON	Sarah	(USA)

3.	VTIC	Maja	(SLO)

11.	SAGEN	Anette	(NOR)		

32.	LUNDBY	Maren	(NOR)		

46.	JAHR	Line	(NOR)		

57.	BEISVAAG	Maria	Hurtado	(NOR)		

70.	ENGER	Gyda	(NOR)		

buff norgescup menn
sammenlagt
1. Espen Enger Halvorsen, Eidsvoll Værk SK

2. Fredrik Bjerkengen, 

3. Jon Haakon Moe, Jardar

buff norgescup kvinner
sammenlagt
1. Anette Sagen, Helfjell il

2.	Maren	Lundby,	Kolbukameratene

3.	Line	Jahr,	Vikersund	IF

casco rekruttcup sammenlagt
gutter a
1.	Jarl	Magnus	Rieber,	Heming	IL

2.	Andreas	Granerud	Buskum,	Raufoss	IL

3. Halvor Egner Granerud, Asker Skiklubb

gutter b
1. Christian	Inngjerdingen,	Øvrevoll/Hosle	IL

2.	Oskar	P	Westerheim,	Bækkelaget	Sp.kl

3. Kjell Andreas Næsvold, Røykenhopp

gutter c
1. Fredrik Eirinsønn Villumstad, Skimt

2.	Joachim	Eriksrød,	Siljan	IL

3.	Jonas	Bratlien,	Raufoss	IL

gutter d
1.	Christian	Røste	Solberg,	IL	Jardar

2. Mats K Sagbakken, Furnes 

Skiløperforening

3.	Magnus	Øyaas	Håbrekke,	Byåsen	IL

jenter a
1.	Anna	Odine	Strøm,	Alta	IF

2. Tonje Bakke, Elverumhopp

3.	Maria	Beisvåg,	IL	Jardar

jenter d
1.	Ingebjørg	Saglien	Bråten,	Etnedal	Skilag
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beretning 2011-2012

kombinertkomiteen (kk)
Leder    Paul Einar Borgen, Akershus

Nestleder  Anders Fjøsne, Aust-Agder

Medlem    Wenche Andersen, Akershus

Medlem			 	 Bjørg	Nyeng-Olsen,	Sør-Trøndelag

Medlem	   Harald Sørlie, Hedmark

Ungdomsrepresentant		 Peder	Sandell,	Oslo

breddeidrett
Nytt av året er at Thomas Vesteraas er ansatt som ansvarlig for 

rekruttering	i	aldersgruppen	12-16	år.	I	tillegg	har	vi	i	samarbeid	

med hopp ansatt Per Elias Kalfoss som Prosjektleder for rekruttering. 

Idrettsregistreringen	fanger	ikke	opp	all	kombinertaktivitet,	men	den	

gir likevel et bilde av utviklingen og viser et relativt stabilt nivå. Dette 

er ikke tilfredsstillende sett i lys av målsetningen om økt aktivitet. 

Dog må det sies at utviklingen er ”svakt positiv”. Det er registrert 

totalt 1823 i aktivitetstallene for kombinert. Det er først og fremst 

i aldersgruppen 6 – 12 år hvor økningen er størst. Tendensen til 

en liten økning gjenspeiles også i deltaker antallet i kombinert på 

Solan Gundersens vinterleker. Der har det vært en gradvis økning 

de	siste	årene.	70	deltakere	i	aldersgruppen	12,	13	og	14	i	2010,	og	

77	deltakere	i	2011	og	84	deltagere	i	2012.	Det	er	spesielt	gledelig	

å registrere at 9 jenter deltok. Nå blir det viktig å sikre at vi har 

et trenings- og renntilbud som inspirerer disse unge utøverne til 

fortsettelse. 

Regionale team for både 13-16 år og junior/senior er meget viktig 

i bredde/rekrutteringsarbeidet. Kombinert er en liten idrett og 

det å skape større miljø i nærheten av egnede anlegg og skoler fra 

13-årsalderen er en viktig faktor for å lykkes. Godt samarbeid med 

teamene er og vil være sentralt i rekrutteringsarbeidet. Vi ser et 

økende behov for kompetanseoverføring mellom landslagsnivå, 

de 3 regionale teamene og klubber/utøvere på region/kretsnivå. 

KK har støttet de tre kombinert teamene Granåsen Skiteam, NTG 

Lillehammer	og	Kollenhopps	ulike	rekruttering/breddetiltak	i	

sesongen.

toppidrett
Sportslig har vi hatt en meget god sesong med mange sterke 

prestasjoner	internasjonalt.	I	World	Cup		vant	vi	nasjonscupen	

sammenlag.	Vi	oppnådde	7	individuelle	seiere	med	4	forskjellige	

løpere	(Mikko	Kosklien	3	seiere,	Jan	Schmid	2	seiere,	Håvard	

Klemetsen	1	seier	og	Magnus	Krog	1seier).	I	tillegg	vant	vi	2	

lagseiere. Vi hadde 20 pallplasseringer med 6 løpere og totalt 8 løpere 

som var inne blant topp 10 i ett eller flere renn i World Cup.

 

I	Continentalcupen	har	vi	også	vært	veldig	bra	med.	Her	har	Truls	

Johansen,	Ole	Martin	Storlien	og	Thomas	Kjelbotn	oppnådd	flere	

pallplasseringer. 

 

I	junior-VM	i	Tyrkia	ble	Øystein	Granbu	Lien	juniorverdensmester	

på sprinten, mens Espen Andersen tok bronsemedalje. 

toppidrett/internasjonalt arbeid 
Jan	Rune	Grave	er	vår	representant	i	kombinertkomiteen	i	FIS	

mens	Arne	Olav	Sween	representerer	oss	i	sub-komiteen.	Våre	

internasjonale	kombinert	TD’er	har	representert	i	sesongen:	

Arne-Olaf	Sween	var	TD	under	World	Cup	i	Willingen	og	i	

Holmenkollen.	I	tillegg	var	Ola	Kokslien	rennleder	under	World	

Cup	på	Lillehammer	og	Knut	Tore	Apeland	rennleder	under	COC	

i Huka/Høydalsmo. Rune Sørli var nasjonal TD på World Cup i 

Holmenkollen.

Norge deltar aktivt i det internasjonale arbeidet med å videreutvikle 

produktet ”kombinert”, og har bidratt til å videreutvikle reglementet 

slik at variasjon og nerve i internasjonale kombinertrenn er enda 

sterkere og rennutviklingen enda lettere å forstå for tilskuere og 

TV-seere. Norges påvirkning kommer i første rekke gjennom Jan 

Rune	Graves	engasjement	i	FIS	Nordic	Combined	Committee,	Arne	

Olav	Sveen’s	rolle	i	FIS	Nordic	Combined	Subcommittee	og	ved	at	vi	

sender	inn	forslag	og	kommentarer	til	FIS-kombinertkomiteen.	

skirenn og arrangement
Det	ble	i	sesongen	2011/2012	arrangert	World	Cup	på	Lillehammer	

og	i	Oslo.	I	tillegg	har	Norge	arrangert	en	COC	helg	(Høydalsmo).

NemiCup rennene for Junior og Senior har vært gjennomført 

på en effektiv og profesjonell måte, med rask resultatservice og 

fornuftige justeringer undervegs når det har vært nødvendig. Stor 

takk til NemiCup koordinator Per Tommy Enger og arrangørene. 

Nytt av året er A og B klasse i stedet for yngre junior, eldre junior 

og senior. Tilbakemeldingene fra utøverne og trenerne er at den nye 

klasseinndelingen er både motiverende og fungerer bra, men har 

rom for ytterligere forbedringer. Totalt ble det arrangert 9 renn for 

klasse	A	og	10	renn	for	klasse	B.	Også	i	RekruttCup	har	det	blitt	gjort	

endringer i rennreglementet. Bakgrunnen for dette var at vi ønsket 

at våre yngste årsklasser lettere skulle kunne delta i både hopp og 

kombinert uten å gå på døgn-drift. 
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Dagene er nok fremdeles i lengste laget, men vi er på vei mot noe 

bedre.	Vi	har	fått	en	fast	hånd	om	Cup’en	gjennom	RekruttCup-

koordinator Erik Moberget som har vært en støtte for arrangørene 

og gjort en flott jobb for å få gjennomført rennene selv under meget 

utfordrende forhold. Det ble arrangert 6 renn i RC i tillegg til Solan 

Gundersens Vinterleker og Hovedlandsrennet..

Avslutningshelgen for RekruttCUp, Nemi Cup og lag-NM ble i år 

dessverre avlyst på grunn av værforholdene. 

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	nye	er	under	arbeid	(bl.a.	

Tolga	og	Knyken).	I	Trondheim	ble	storbakken	FIS	godkjent	høsten	

2011	og	normalbakken	vil	utbedres	og	få	FIS	godkjenning	sommeren	

2012. De 6 rekrutteringsbakkene vil bli plastlagt sommer/høst 2012 

og anlegget høster mye skryt som kompaktanlegg for nordiske 

grener.	Grunnarbeid	for	rulleski-trasé	i	Granåsen	vil	påbegynnes	

2012.	Anlegget	i	Holmenkollen/Oslo	er	fremdeles	ikke	komplett	

ettersom rekrutteringsbakkene ikke er ferdigstilt. De forventes klare i 

løpet av sommer/høst 2012.  

kompetanseutvikling
Arrangørkompetanse har stått sentralt, og KK har også denne 

sesongen engasjert Per Tommy Enger til å bistå og lære opp 

arrangører av NC i arrangementgjennomføring og resultatservice. 

I	tillegg	har	vi	fått	på	plass	en	egen	koordinator	for	RekruttCup;	

Erik Moberget. Kombinertkomiteen ser betydningen av godt 

gjennomførte renn og samlinger og vil også fremover prioritere 

arbeidet med å videreutvikle og sikre dette. 

økonomiske rammevilkår
Kombinert	har	hatt	Hovedsponsor	(Nemi	Forsikring)	og	4	

delsponsorer	(Glava,	Norgeshus,	Norsk	Tipping	og	Natre	vinduer)	

denne sesongen. NSF kombinert valgte før sesongen å inngå en 

avtale	med	Ivar	Stuan	om	salg	av	sponsorer	og	dette	har	vært	et	

positivt grep. 

Nemi Forsikring har i tillegg til hovedsponsoratet kjøpt rettighetene 

til kombinerts Norges Cup som dermed heter Nemi-Cup. Avtalen 

innebærer at KK kan bidra med økonomsk støtte til arrangørene 

for å sikre god gjennomføring samt stipendier til de beste utøverne i 

Nemi-Cup. 

Samarbeidet	med	Olympiatoppen	er	meget	viktig	for	Kombinert.	

Prosjektstøtten	Olympiatoppen	gir	i	form	av	midler	samt	tilgang	

til ressurspersoner letter den økonomiske situasjonen rundt A-lags 

satsingen og gjør det mulig for en relativt liten gren som kombinert å 

tilegne seg ledende kompetanse innen teknikk og utstyrstilpasninger. 

Dette	samarbeidet	videreføres	nå	med	blikk	mot	Sotsji	2014.

informasjon/kommunikasjon
NSF’s	internettsider	er	KK’s	hovedkanal	for	informasjonsformidling.	

Claes Tommy Herland gjør en meget god jobb for oss og Jan 

Christian Bjørn har også bidratt med reportasjer fra rekrutterings-

samlingene	han	har	arrangert.	Målsettingen	om	minimum	én	nyhet	

par dag i gjennomsnitt har vi likevel ikke fullt ut nådd. 

Det er fremdeles nettavisene som skriver mest om kombinert, men 

så lenge det sammenfaller med utviklingen i folks lesevaner er dette 

ingen trussel.  Dekning i regulære aviser har vist seg vanskelig å få 

på kontinuerlig basis selv om vi er i jevnlig kontakt med dem, - det 

er stort sett når norske kombinertløpere vinner - eller i beste fall 

er på pallen – at de avser plass.. God dekning av lokale utøvere i 

lokalavisene.

ledelse, organisering og styring
kombinertkomiteen
Komiteen	er	organisert	mer	eller	mindre	i	h.	t.	NSF’s	

strategiområder:

Paul	Einar	Borgen:	Rammevilkår,	Toppidrett,	Internasjonalt,	Ledelse/

Organisering/Styring.

Anders	Fjøsne:	Informasjon/Kommunikasjon	,	Kompetanseutvikling

Harald Sørlie: Breddeidrett/rekruttering, RC-utvikling, arrangement.

Bjørg	Nyeng	Olsen:	Anlegg,	regelverk,	NSDL,	arrangement.		

Wenche Andersen: Terminlister RC og NC, arrangørkontakt.

Peder Sandell: Generelle spørsmål rundt arrangement og reglement 

ut fra utøvernes ståsted.

Kombinert	har,	i	tillegg	til	selve	komiteen,	Sportssjef	(Sverre	

Rotevatn)	som	deltar	på	KK-møter	og	er	generelt	i	tett	samarbeid	

med KK gjennom sesongen. Komiteen har også regelmessig kontakt 

med	NSDL.	Komiteen	har	i	perioden	gjennomført	9	møter	(blanding	

av	telefon-	og	regulære	møter),	samt	fagmøter	vår	og	høst.	KKs	

representant har vært til stede på de fleste renn for kombinert i 
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Norge,	fra	Hovedlandsrennet	i	Harstad,	Solan	Gundersens	Leker	i	

Alvdal	til	NM	junior	og	senior,	samt	WCA	og	COC.

a-landslag
Mikko	Kokslien,	Søre	Ål	IL/NTG	Lillehammer

Gudmund	Storlien,	Mjøs	Ski/NTG	Lillehammer	

Håvard	Klemetsen,	KautokeinoIL/GST

Jan	Schmid,	Sjetne	IL/GST

Magnus	Moan,	Byåsen	IL/GST

Magnus	Krog,	Høydalsmo	IL/GST

hospitanter a-landslag
Jørgen	Graabak,	Byåsen	IL/GST

Truls Johansen, Elverumhhopp/NTG

sportssjef og 
trenere
Sverre Rotevatn, sportssjef 

Kristian	Hammer,	landslagssjef	og	trener	(langrenn)	

Nik	Huber,	trener	(hopp)

helseteam
Stein Vidar Thun, fysioterapeut

smøreteam
Idar	Belsvik

Geir Roskifte

Ottar	Olav	Lid

Erling Enger

rekrutt-landslag
Ole	Martin	Storlien,	Mjøs	Ski/NTG	

Thomas	Kjellbotn,	Bardu	IL/GST

Jonas	Nermoen,	Etnedal	SL/NTG

juniorlandslag
Audun Hokholt, Skimt/Kollenhopp

Espen	Andersen,	Lommedalen/Kollenhopp

Mads Waaler, Aurskog Finstadbru/Kollenhopp

Øystein	Granbu	Lien,	Gausdal	SL/NTG	Lillehammer

Sindre Ure Søtvik, Eldar/NTG

coc koordinator og trener juniorlandslag
Thomas Vesteraas

smører
Stein	Olav	Lie
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vm junior erzurum (tur)
22.02.2012 - 25.02.2012
gundersen hs109/10.0 k
1.	RUNGGALDIER	Mattia	,(ITA)

2.	FAISST	Manuel	,(GER)

3.	SCHULLER	Michael	,(GER)

	5.	ANDERSEN	Espen	,(NOR)

	6.	LIEN	Øystein	Granbu	,(NOR)

18.	SOETVIK	Sindre	Ure	,(NOR)

39.	TILLER	Simen	,(NOR)

team hs109/4x5 km.
1. Østerrike,

2.	Italia,

3. Tyskland,

4.	Norge	(Hokolt,	Søtvik,	Lien,	Andersen)

gundersen hs109/5.0 k. ,
1.	LIEN	Øystein	Granbu	,(NOR)

2.	HEROLA	Ilkka	,	(FIN)	

3.	ANDERSEN	Espen	,(NOR)

17.	SØTVIK	Sindre	Ure	,(NOR)

39.	TILLER	Simen	,(NOR)

nordisk juniorlandskamp, 
otepää. 24.02. - 26.02.2012
1.	Harald	Riiber,	(NOR)	

2.	Eero	Hirvonen,	(FIN)	

3.	Roope	Minkkinen,	(FIN)	

4.	Mads	Waaler,	(NOR)	

5.	Sigmund	Kielland,	(NOR)	

7.	Christian	Ingebrigtsen,	(NOR)	

nm junior kjelsås, 16.03.2012, 
gundersen 10 km
yngre junior
1.	Simen	Tiller,	Moelven	IL	NTG

2. Mads Waaler, AFSK Kollenhopp

3. Sigmund Sørensen Kielland, 

Kolbukameratene NTG

eldre junior
1.	Øystein	Granbu	Lien,	Gausdal	Skilag	NTG

2.	Sindre	Ure	Søtvik,	Eldar	IL	NTG

3.	Espen	Andersen,	Lommedalen	

Kollenhopp

gundersen 5 km (sprint)
yngre junior
1.	Simen	Tiller,	Moelven	IL	NTG

2.	Christian	Ingebrigtsen,	Byåsen	IL	GST

3.	Harlald	Riiber,	Heming	IL	Kollenhopp

eldre junior
1.	Sindre	Ure	Søtvik,	Eldar	IL	NTG

2.	Espen	Andersen,	Lommedalen	

Kollenhopp

3. Espen Bjørnstad, Byåsen SK GST

hovedlandsrennet harstad
04.03.2012
gundersen 5 km, g15
1.	Jarl	Magnus	Riiber,	IL	Heming

2.	Kristoffer	Ertzaas	Overrein,	Byåsen	IL

3.	Jørgen	Berg,	Byåsen	IL

g16
1.	Sindre	Pettersen,	Nittedal	IL

2. Halvor Egner Granerud, Asker 

Skiklubb/Team Kollenhopp

3. Espen Berget, MjøsSki

solan gundersen vinterleker 
alvdal, 09.03.2012
j12
1. Karoline Skatvedt, Trøgstad Skiklubb

2.	Ida	Marie	Hagen,	Haslum	IL

3. Pernille Kvernmo, Steinkjer Skiklubb

g12
1.	Jens	Lurås	Oftebro,	Jardar	IL

2.	Thomas	Aasen	Markeng,	Lensbygda	

Sportsklubb

3.	Gaute	Laeskogen,	Raufoss	IL	Hopp

j13
1.	Silje	Opseth,	IL	Holeværingen

2.	Mari	Leinan	Lund,	Tolga	IL	Hedmark-

hopp

g13
1.	Magnus	Øyaas	Håbrekke,	Byåsen	IL	

Team Sør-Trøndelag

2.	Petter	Løset	Skodjereite,	Stordal	IL

3. Fredrik Eirinsønn Villumstad, Skimt 

Kollenhopp

j14
1.	Anna	Odine	Strøm,	Alta	IF

world cup
sammenlagt
1.	Jason	LAMY	CHAPPUIS,(FRA)

2.	Akito	WATABE,(JPN)

3.	Mikko	KOKSLIEN,(NOR)

9.	Jan	SCHMID,(NOR)

10.	Håvard	KLEMETSEN,(NOR)

sammenlagt
12.	Magnus-H.	MOAN,(NOR)

16.	Jørgen	GRÅBAK,(NOR)

21.	Magnus	KROG,(NOR)

27.	Gudmund	STORLIEN,(NOR)

39.	Thomas	KJELBOTN,(NOR)

60.	Truls	S.	JOHANSEN,(NOR)

kuusamo (fin), 25.11.2011-26.11.2011
gundersen lh hs142/10.0 k
1.	KROG	Magnus,	(NOR)	

2. WATABE Akito, JPN

3.	EDELMANN	Tino,	(GER)

6.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)	

8.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)	

13.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)	

21.	SCHMID	Jan,	(NOR)	

29.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)	

gundersen lh hs142/10.0 k
1.	EDELMANN	Tino,	(GER)

2.	RYYNAENEN	Janne,	(FIN)	

3.	WATABE	Akito,	(JPN)

5.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

6.	KROG	Magnus,	(NOR)

11.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

29.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)

31.	SCHMID	Jan,	(NOR)

44.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

DQF.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

lillehammer (nor)
03.12.2011 - 04.12.2011
gundersen nh hs100/10.0 km
1.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

2.	PITTIN	Alessandro,	(ITA)

3.	EDELMANN	Tino,	(GER)

13.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

19.	SCHMID	Jan,	(NOR)

41.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)

46.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

gundersen nh hs100/10.0 k
1.	FRENZEL	Eric,	(GER)

2.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

3.	KIRCHEISEN	Bjørn,	(GER)

28.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

32.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)

34.	SCHMID	Jan,	(NOR)

43.	KROG	Magnus,	(NOR)

47.	JOHANSEN	Truls	Sønstehagen,	(NOR)
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ramsau (aut)
10.12.2011-11.12.2011
gundersen nh hs98/10.0 km
1.	SCHMID	Jan,	(NOR)

2.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

3.	EDELMANN	Tino,	(GER)

16.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

24.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

28.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

gundersen nh hs98/10.0 km.
1.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

2.	KROG	Magnus,	(NOR)

3.	STECHER	Mario,	(AUT)

6.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

11.	SCHMID	Jan,	(NOR)

13.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

14.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

28.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

seefeld (aut)
16.12.2011-17.12.2011
team sprint hs109/2x7.5 km
1. Frankrike, 

2.	Italia,	

3.	Norge	(Kokslien,Krog),	

gundersen nh hs109/10.0 k
1.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

2.	WATABE	Akito,	(JPN)

3.	PITTIN	Alessandro,	(ITA)

6.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

8.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

9.	KROG	Magnus,	(NOR)

13.	SCHMID	Jan,	(NOR)

16.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

19.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

27.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

seefeld (aut), 18.12.2011 
gundersen nh hs109/10.0 k
1.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

2.	PITTIN	Alessandro,	(ITA)

3.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

6.	KROG	Magnus,	(NOR)

17.	SCHMID	Jan,	(NOR)

19.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

21.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

24.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

oberstdorf (ger), 07.01.2012 
team hs137/4x5 km
1.	Norge	(Moan,Kokslien,Scmid,Gråbak)

2. Tyskland, 

3. Østerrike, 

oberstdorf (ger), 08.01.2012 
gundersen nh hs137/10.0 k
1.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

2.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

3.	KIRCHEISEN	Bjørn,	(GER)

8.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

10.	SCHMID	Jan,	(NOR)

chaux-neuve (fra), 13.01.2012 
gundersen lh hs118/10.0 k
1.	PITTIN	Alessandro,	(ITA)

2.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

3.	RIESSLE	Fabian,	(GER)

7.	SCHMID	Jan,	(NOR)

10.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

18.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

19.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

23.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

27.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

chaux-neuve (fra), 14.01.2012 
gundersen lh hs118/10.0 k
1.	PITTIN	Alessandro,	(ITA)

2.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

3.	RIESSLE	Fabian,	(GER)

	4.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

	5.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

	8.	SCHMID	Jan,	(NOR)

	10.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

	11.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

	16.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

chaux-neuve (fra), 15.01.2012 
gundersen lh hs118/10.0 k
1.	PITTIN	Alessandro,	(ITA)

2.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

3.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

10.	SCHMID	Jan,	(NOR)

16.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

17.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

val di fiemme (ita), 03.02.2012 
penalty race hs134/10.0 k
1.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

2.	KIRCHEISEN	Bjørn,	(GER)

penalty race hs134/10.0 k
3.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

9.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

30.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

37.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

40.	JOHANSEN	Truls	Sønstehagen,	(NOR)

val di fiemme (ita), 04.02.2012 
team sprint hs134/7,5 k
1.	Norge	(Kokslien,Moan),	

2.	Frankrike	I,	

3.	Frankrike	II,	

7.	Norge	II	(Storlien,	Gråbak),	

val di fiemme (ita), 05.02.2012 
penalty race hs134/10.0 k
1.	WATABE	Akito,	(JPN)

2.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

3.	DEMONG	Bill,	(USA)

11.	SCHMID	Jan,	(NOR)

12.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

25.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

26.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

36.	JOHANSEN	Truls	Sønstehagen,	(NOR)

almaty (kaz), 11.02.2012 
gundersen lh hs140/10.0 k
1.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

2.	KIRCHEISEN	Bjørn,	(GER)

3.	WATABE	Akito,	(JPN)

8.	SCHMID	Jan,	(NOR)

12.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

almaty (kaz), 12.02.2012 
gundersen lh hs140/10.0 k
1.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

2.	WATABE	Akito,	(JPN)

3.	GRUBER	Bernhard,	(AUT)

6.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

9.	SCHMID	Jan,	(NOR)

14.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

klingenthal (ger), 18.02.2012 
gundersen lh hs140/10.0 k
1.	WATABE	Akito,	(JPN)

2.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

3.	GRUBER	Bernhard,	(AUT)

5.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

6.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)
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gundersen lh hs140/10.0 k
7.	SCHMID	Jan,	(NOR)

9.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

10.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)

29.	JOHANSEN	Truls	Sønstehagen,	(NOR)

klingenthal (ger), 19.02.2012 
gundersen lh hs140/10.0 k
1.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

2.	GRUBER	Bernhard,	(AUT)

3.	SLAVIK	Tomas,	(CZE)	

	7.	SCHMID	Jan,	(NOR)

	8.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

	14.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

	21.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)

	22.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

	32.	JOHANSEN	Truls	Sønstehagen,	(NOR)

liberec (cze), 25.02.2012 
gundersen nh hs100/10.0 k
1.	GRUBER	Bernhard,	(AUT)

2.	FRENZEL	Eric,	(GER)

3.	DENIFL	Wilhelm,	(AUT)

4.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

6.	SCHMID	Jan,	(NOR)

7.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

11.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

23.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

30.	KROG	Magnus,	(NOR)

33.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

liberec (cze, 26.02.2012 
gundersen nh hs100/10.0 k
1.	WATABE	Akito,	(JPN)

2.	LAMY	CHAPPUIS	Jason,	(FRA)

3.	STECHER	Mario,	(AUT)

5.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

9.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

13.	SCHMID	Jan,	(NOR)

21.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

22.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

35.	KROG	Magnus,	(NOR)

DQF.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

lahti (fin), 03.03.2012 
gundersen lh hs130/10.0 k
1.	SCHMID	Jan,	(NOR)

2.	EDELMANN	Tino,	(GER)

3.	RYDZEK	Johannes,	(GER)

5.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

6.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

gundersen lh hs130/10.0 k
9.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

12.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

19.	KROG	Magnus,	(NOR)

20.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

35.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)

oslo (nor), 09.03.2012 
gundersen nh hs106/10.0 k
1.	WATABE	Akito,	(JPN)

2.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

3.	GRUBER	Bernhard,	(AUT)

4.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

8.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

11.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

13.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

15.	KROG	Magnus,	(NOR)

16.	KJELBOTN	Thomas,	(NOR)

29.	SCHMID	Jan,	(NOR)

32.	JOHANSEN	Truls	Sønstehagen,	(NOR)

40.	OLSEN	Andre	Nyeng,	(NOR)

42.	STORLIEN	Ole	Martin,	(NOR)

46.	LIEN	Øystein	Granbu,	(NOR)

oslo (nor), 10.03.2012 
gundersen nh hs134/10.0 k
1.	FLETCHER	Bryan,	(USA)

2.	KOKSLIEN	Mikko,	(NOR)

3.	KATO	Taihei,	(JPN)

5.	MOAN	Magnus-H.,	(NOR)

10.	STORLIEN	Gudmund,	(NOR)

16.	GRÅBAK	Jørgen,	(NOR)

24.	KLEMETSEN	Håvard,	(NOR)

DNF	SCHMID	Jan	(NOR)

continental cup
sammenlagt
1.	JELENKO	Marjan	(SLO)

2.	LAFARGE	Geoffrey	(FRA)

3.	SCHLOTT	Mark	(GER)	

6.	JOHANSEN	Truls	Sønstehagen	(NOR)

11.	STORLIEN	Ole	Martin	(NOR)

24.	KJELBOTN	Thomas	(NOR)

32.	ANDERSEN	Espen	(NOR)

37.	LIEN	Øystein	Granbu	(NOR)

64.	NERMOEN	Jonas	(NOR)

70.	SØTVIK	Sindre	Ure	(NOR)

75.	OLSEN	Andre	Nyeng	(NOR)

88.	TILLER	Simen	(NOR)

106.	HOKHOLT	Audun	(NOR)

rekrutt cup(1) 
sammenlagt
1. Jarl Magnus Riber, Heming

2. Halvor Egner Granerud, Asker Skiklubb

3. Aleksander Brendryen, Byåsen il

rekrutt cup(2) 
sammenlagt
1. Nikolai Aasberg, Røykenhopp

2.	Leif	Torbjørn	Næsvold,	Røykenhopp

2.	Einar	Lurås	Oftebro,	Kollenhopp

rekrutt cup(3) 
sammenlagt
1. Magnus Øyaas Håbrekke, Byåsen il

2.	Alexander	Røshol	Johnson,	Molde	og	

Omegn	IF

3. Håkon Brendryen, Byåsen il

nemi cup
klasse a
1.	Andre	Nyeng	Olsen,Byåsen	il

2. Sindre Ure Søtvik, Eldar il

3.	Jonas	Nermoen,	Etnedal	IL

nemi cup
klasse b:
1.	Anders	Krog,	Høydalsmo	IL

2. Espen Bjørnstad, Byåsen SK

3.	Christian	Ingebrigtsen,	Byåsen	SK
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beretning 2011-2012

langrennskomiteen ( lk) 
Leder  Hermod Bjørkestøl, Akershus

Nestleder	 Benthe Asp, Nord-Trøndelag

Medlem	 	 Svein	Ove	Dyrdal,	Sør-Trøndelag

Medlem	 	 Ingrid	Bogholm	Knutsen,	Troms

Medlem  Torbjørn Skogstad, Troms 

generelt
Interessen	for	langrenn	vokser	stadig	internasjonalt.	Imidlertid	er	

det viktig for den internasjonale interessen at det er mange nasjoner 

som hevder seg. Tilstrømningen av sponsorer har steget i takt med 

interessen for øvrig. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. 

F.eks.	var	det	i	2011	for	første	gang	gitt	økonomisk	støtte	fra	FIS	

til WC-arrangører. Det betyr imidlertid begrensninger i forhold 

til	de	muligheter	arrangører	har	for	å	inngå	lokale	avtaler.	Også	

for turrenn er det registrert øket interesse og deltakelse. Et godt 

virkemiddel for å øke interessen er at flere lokale arrangører har blitt 

såkalt seedingsrenn for Birkebeinerrennet. Birkebeinerrennet ble for 

øvrig fulltegnet på 96 sekunder høsten 2011.

Se for øvrig mer detaljer under de enkelte kapitel senere i årsberetningen.

møtevirksomhet 
Det	er	i	løpet	av	året	2011-2012	avholdt	22	møter	i	Langrennskomiteen,	

fram t.o.m Fagmøtet i juni 2011. Dette inkluderer Fagmøtene, som 

er avholdt slik: 

•	 Høstmøte	2011,	Scandic	Hotel	på	Gardermoen	

•	 Vårfagmøte	2012,	14-15	juni	på	Hamar

handlingsplan, fagmøter, kretsmøter
Langrennskomiteen	gjennomfører	Vårmøte	og	Høstmøte	hvert	år.	

Både på Vår- og Høstmøtet blir det brukt mye tid på å drøfte mål 

og tiltak, eller temaer som har direkte innflytelse på innholdet i 

handlingsplanen.

 Vi har nå hatt et system med ”kretsrapportering” over flere år. 

Dette gir en god oversikt over utviklingen i det arbeidet som gjøres, 

og	det	gir	oversikt	over	utviklingen	i	deltagerantall	(grunnlag	i	

kretsmesterskapene).	

breddeidrett
Langrennskomiteen	gjennomfører	rapportering	fra	kretser	og	

skigymnas gjennom  aktivitetsskjema. Dette gjennomgås på 

Vårfagmøtet. Deltagelsen i juniorklassene har steget fra 2003 til 2012, 

i	henhold	til	LKs	egne	statistikker	over	KM-	og	NM-deltagelse.	

Statistikken over deltagelse i kretsmesterskap har vist nedgang i 

2009-2011,	men	økning	i	2012.	LK	følger	opp	dette	kontinuerlig	i	

nært	samarbeid	med	kretsene.	Om	turrenn:	se	lenger	nede.	

Om	Telenor-Karusellen	og	Langrennscross:	Se	under	”Skirenn	og	

arrangement” lenger nede.

ungdom, ung i sporet
Det ble valgt en ny ”Ung i Sporet-.gruppe ved Fagmøtet på Voss i 

2010.	Gruppen	består	av	Sandra	Alise	Lyngstad	og	Hild	Riseth	Fjone	

fra	Nord-Trøndelag,	Fredrik	Grøvdal	fra	Oslo,	med	Ingrid	Bogholm	

Knutsen	fra	LK	som	leder.	Det	ble	gjennomført	et	meget	vellykket	

ungdoms/jenteseminar	høsten	2011,	der	det	deltok	25	stk	fra	hele	

landet.	Oppfølgingen	fra	kretsene	kunne	vært	bedre.

sunn jenteidrett
Prosjektet Sunn jenteidrett ble startet opp i 2008 om et fellestiltak 

mellom	4	særforbund	(Ski/Langrenn,	Skiskyting,	Orientering,	

Friidrett).	Ansatt	prosjektleder	er	Else-Marthe	Sørlie	Lybekk.	

NSF/Langrenn	deltar	i	flere	av	prosjektets	arbeidsgrupper,	og	

bidrar til finansieringen med kr. 200.000 pr. år. Prosjektets 

webside	(www.sunnjenteidrett.no)	er	operativ,	det	samme	gjelder	

”bekymringstelefonen”. Det har vært arbeidet aktivt bl.a mot 

idrettsgymnas/skigymnas, prosjektet er presentert på en rekke 

trenerkurs og seminarer. Det er holdt Sunn Jenteidrett-seminarer 

med god deltagelse. Boka ”Spis smart” med gode råd om mat og 

oppskrifter, er utgitt og delt ut til mange unge utøvere. 
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integrering
Arbeidet med funksjonshemmede fortsetter under ledelse av Anne 

Ragnhild Kroken. Arbeidet på rekrutteringssiden finansieres med 

midler	fra	NIF	og	forskjellige	andre	tilskudd.	For	landslagssatsingen	

bidrar	Langrennskomiteen	med	1	million	kroner,	tilskudd	fra	

Olympiatoppen	er	på	400	000	kroner	i	2012.	Trenerstilling	for	

landslaget	er	økt	til	75	%.	Internasjonalt	har	det	vært	gode	resultater,	

med 20 pallplasseringer, hvorav halvparten er 1 plasser i WC. Dette 

ga oss 2 sammenlagtseire ved Mariann V. Marthinsen og Vegard 

Dahle.	I	tillegg	har	vi	3	pallplasseringer	i	uoffisielle	stafetter,	hvor	nytt	

konsept har blitt testet ut under årets WC sesong. Samarbeid med 

markedsavdelingen for salg av landslaget er startet. Denne sesongen 

har vi hatt landslag med 6 utøvere, hvor 1 ikke har gjennomført 

sesongen	på	grunn	av	skader.	Rekruttlaget	har	bestått	av	4	yngre	

utøvere. Vi sliter med rekrutteringen av langrennspiggere. Samlinger, 

rekrutteringstiltak; Det har blitt gjennomført sommerskiskole 

og 1 miljøsamling for syns og bevegelseshemmede, med 6-16 

deltakere. Det må jobbes for å få økt antallet miljøsamlinger som 

er en viktig rekrutteringsarena. For utviklingshemmede har det 

blitt	gjennomført	4	samlinger,	1	barmark	og	3	på	snø,	hvor	det	

har	vært	i	overkant	av	15-25	deltakere	på	hver	samling.	Her	har	

to	av	samlingene	blitt	gjennomført	i	regi	av	krets.		I	tillegg	er	det	

gjennomført en samling for synshemmede, som en del av prosjekt 

i samarbeid med Friidrettsforbundet og Blindeforbundet. Arbeidet 

mot lokal forankring i klubb er en utfordring som det fortsatt må 

settes fokus på!

toppidrett
Vi nådde følgende mål i 2011-2012: Beste nasjon sammenlagt i 

Verdenscupen, beste nasjon sammenlagt i Skandinavisk Cup, beste 

nasjon i Tour de Ski. Norsk jentelangrenn har denne sesongen 

vært så sterk at de alene hadde vunnet nasjonscupen i WC samlet 

for kvinner og menn. Marit Bjørgen vant den totale verdenscupen 

sammenlagt og ble kåret til den beste kvinnelige utøveren i verden av 

internasjonale sportsjournalister.

Det har også vært gode resultater på herresiden, selv om Russland 

der vant nasjonscupen. Petter Northug ble nr 3 i den totale 

verdenscupen. Vi er fortsatt en av verdens 3 dominerende nasjoner i 

herresprint, sprintdamene har også hevdet seg meget bra. 

Som en del av ”en helhetlig plan for toppidretten i langrenn” anser vi 

følgende tiltak for å være vesentlige deler av toppidrettssatsingen: 

1.  Treningsfilosofiprosjektet, som består av 2 deler:

 a.  En bok som beskriver arbeidskrav og treningsinnhold for  

  langrenn på toppnivå 

 b. ”Utviklingtrappa” en veiledning for langsiktig treningsutvikling  

  fra ungdom til voksne utøvere. 

2.	 Kunnskapsturneen	med	Kunnskapstraileren:	20-25	årlige	stopp	i		

 klubber, grunnskoler og høyskoler

3. Samlingsplaner og innsatsplaner for landslagene:

 Samlingsplanene utarbeides hvert år i god tid i løpet av vinteren  

 og våren.

4.	 Samarbeidsprosjekter	med	Olympiatoppen

Lagstruktur	og	team-organisering:	I	sesongen	2011-2012	er	det	ca	20	

”godkjente”	team.	LK	har	arbeidet	med	å	etablere	inntil	4-5	regionale	

team nærnmere knyttet til forbundets satsing. Team Trøndelag har 

fungert i flere år, og fra våren 2012 er målet at Nord Norge og 

Lillehammer	også	har	fungerende	kretsbaserte	regionale	team.	

LK	har,	i	forhold	til	2010-2011,	styrket	satsingen	på	

rekrutteringslandslaget.

skirenn og arrangement
World Cup-rennet i november 2011 ble meget bra gjennomført tross 

flytting fra Beitostølen til Sjusjøen og meget dårlige snøforhold. 

World Cup i Drammen ble gjennomført med stor suksess tross dårlig 

vær. Holmenkollrennene hadde flott vær og god publikumsstemning, 

men det må også erkjennes at det må gjøres mer for å trekke 

publikum og ”opprettholde folkefesten”. 

Norgesmesterskapene i hhv Voss og Fauske var begge meget vellykket. 

Den	to-delte	NM-modellen	fungerer	bra.	LK	holder	god	formell	og	

uformell kontakt med NRK. Det er vanligvis god økonomi i det å 

være NM-arrangør.

Også	NM	junior,	Hovedlandsrennet	og	alle	Statoil	Norgescuprenn 

har vært gjennomført på en meget god måte. Tross en kort 

vintersesong med til dels dårlige snøforhold ble det ikke nødvendig å 

flytte noen av disse rennene, og ingen renn ble avlyst. 

Det gjennomføres Norgescup og NM for funksjonshemmede. 

Deltagelsen er dessverre fortsatt ikke optimal. Renn for 

funksjonshemmede finnes på terminlista i hver skikrets. 

Påmeldingssystemet	gjennom	”Min	Idrett”	ser	nå	ut	til	å	fungere	bra.	

Det	ble	forsøkt		å	innføre	betalingsløsning	(betale	når	man	melder	seg 

på)	ved	inngangen	til	sesongen	2011-2012,	men	denne	løsningen	måtte 

bearbeides mer og blir sannsynligvis klar i god tid før neste sesong.
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Rapportering	av	resultater	til	FIS	(for	FIS-pkt)	fungerer	nå	relativt	

bra, det har vært mindre problemer enn tidligere. 

”Telenor-karusellen”, som gjelder alle grener i NSF er en stor 

suksess.	I	langrenn	har	Telenor-Karusellen	vært	knyttet	opp	mot	

langrennscross-arrangementer for barn. Tiltaket har vært en stor 

suksess. Totalt 92.000 barn har vært med i Telenorkarusellen, herav 

47.000	i	langrennsarrangementer,	dessuten	27.000	i	”grenuavhengig”.	

I	tillegg	til	Telenor-karusellen	arbeider	LK	for	gjennomføring	av	

langrennscrossrenn som også omfatter ungdom. Det er ikke lenger 

midler	til	å	gi	økonomisk	støtte	til	arrangører	av	slike	renn	(utover	

Telenorkarusellen).	Men	rennformen	er	etter	hvert	innarbeidet	og	

inngår i rennprogrammet i mange skikretser. For femte år på rad ble 

Langrennscross	gjennomført	i	Hovedlandsrennet,	i	samarbeid	med	

arrangøren. Dette har nok en gang vært en stor suksess.

turrenn
Det	blir	gjennomført	2	møter	med	de	største	(internasjonale)	

turrennene hvert år. Vi planlegger å fortsette denne ordningen i 

årene framover. 

Vi konstaterer at deltagelsen i turrenn ser ut til å være økende, det er 

mange	renn	som	melder	om	deltagerrekord.	LK	konstaterer	at	det	har 

vært	en	betydelig	økning	i	antall	skilisenser	(årslisens),	noe	som	har	

vært hensikten med den nye lisensordningen som ble innført fra 2010.

 

rulleski
VM på rulleski ble gjennomført sammen med Toppidrettsveka i 

august 2011. Dette VM var vellykket, men samtidig er det klart at 

World	Cup-/VM-miljøet	på	rulleski	i	FIS	er	for	lite	til	at	Norge	vil	

satse på dette i fremtiden. Det ble også gjennomført Norgescup på 

rulleski	i	2011.	Våren	2012	vil	LK	gå	ut	med	en	endring	i	opplegget	

rundt Norgescupen på rulleski. 

anlegg
NSF/LK	har	11	kvalifiserte	homologeringsinspektører.	

Det holdes oppdateringssamlinger for disse hvert år. 

Det	holdes	et	ajourført	kartotek	over	homologerte	anlegg:	46	anlegg	

har i dag homologerte løyper, 12 av disse har løyper på World Cup-

nivå. Søkere av NM og Statoil Norgescup-renn blir hvert år fulgt opp 

i forhold til homologering.

Ungdomsanlegg: Dette blir ivaretatt ved utforming av nye anlegg, 

med bl.a. alternative løypetraseer. 

Rulleskianlegg: Vi har utarbeidet en liste over rulleskianlegg med 

ca.	25	navngitte	anlegg.	

Løypekjøring:	Høsten	2011	ble	det	holdt	2	seminarer/kurs	for	

løypekjørere,	med	til	sammen	140	deltagere.	Dette	avdekket	et	stort	

behov. Det jobbes nå med å lage en forbedret utgave av kursheftet. 

Det vil bli holdt flere kurs i 2012. 

Salting: Det har ikke vært holdt kurs i salting siden 2009. En 

del renn i mars og april 2012 har vist at salting bør vies større 

oppmerksomhet i tiden framover. 

kompetanseutvikling
Prosjekt ”Treningsfilosofi” ble iverksatt i samarbeid med 

Olympiatoppen,	og	med	økonomisk	støtte	fra	Langrennsportens	

Venner. Den første delen av prosjektet munner i 2012 ut i en bok som 

beskriver arbeidskrav og trening på toppnivå. Til å lede prosjektet 

har	LK	engasjert	Øyvind	Sandbakk.	

Det gjennomføres årlig nasjonale og internasjonale TD-seminarer. 

Det gjennomføres årlig ca 30 trenerkurs T1, ca 10 trenerkurs T2,  

og	3	T3-kurs.		Det	gjennomføres	1	trenerkurs	T4	annethvert	år.	
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antall gjennomførte registrerte kurs 
2007:	42

2008: 109

2009: 100

2010:	60	(usikkert	pr.	7.	mai	2012)	

2011:	115,	antall	deltakere	1	713,	elevtimer	totalt	19	928

Det er fortsatt stor usikkerhet med registreringen, men det går bedre 

etter hvert som ”Sportsadmin” blir et bedre verktøy. 

Vi viser ellers til statistikker annet sted i NSFs årsberetning. 

Kunnskapstraileren	(omtalt	ovenfor	under	Toppidrett)	gir	et	verdifullt	

bidrag	til	kompetanseheving	og	motivasjon	rundt	om	i	Langrenns-Norge. 

”Trenerløypa”: Arbeidet med det nye kurssystemet for 

trenerutdanning	er	godt	i	gang	under	ledelse	av	Yngve	Thorsen.	Vi	

regner med at de første Trener 1- kurs etter ny modell kan rulles ut i 

begynnelsen av 2013. 

Prosjekt	”Idrett	og	ledelse”	fortsetter:	det	går	svært	tregt	med	

å	få	gjennomført	kurs	i	idrettslagene.	”Idrett	og	Ledelse”	er	nå	

organisasjonsmessig	gått	sammen	med	NIF	sitt	”Klubbutviklings-

prosjekt”. Vi forsøker nå å få gjennomført klubbkvelder 

(oppstartkvelder)	i	en	del	idrettslag.	

Innenfor	arrangørutdanning	går	det	tregt	med	å	gjennomføre	kurs	i	

klubbene	(”trinn	2”).	Det	er	i	praksis	gjennomført	bare	1	kurs	i	løpet	

av vinteren. Arrangørutdanningens Trinn 1 eksisterer i form av en 

CD som sendes alle arrangører av Telenorkarusellen. 

rammevilkår
Det har vært en formidabel økning av markedsinntekter i langrenn: 

fordobling i løpet av siste 2-3 år. Økonomien setter oss i stand til 

å gjøre det som skal til for å opprettholde posisjonen som verdens 

beste langrennsnasjon. Samtidig er det en utfordring i å være 

tilstrekkelig kostnadseffektive. 

Det er gledelig at midler nå også går til løpere på elitelagene og disse 

løpernes klubber. Planen er at budsjettet skal ta høyde for å sette av 

et beløp til å møte dårligere tider. 

Våre	sponsorer	våren	2012	er:	Aker,	Terra,	Maxbo,	Weber,	

Norengros,	BDO,	Kredinor,	Norgesgruppen,	Grilstad,	Statoil.	Swix	

er	største	skipoolleverandør.	I	tillegg	har	vi	en	rekke	”strategiske	

samarbeidspartnere” og skipolleverandører. 

Økonomiavdelingen i NSF sentralt ble omorganisert i 2011 og 

fungere nå bra, blant annet med god oppfølging og månedlig 

rapportering. 

Regnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr. 701.000. 

Budsjettet	for	2012	har	en	inntektsside	på	50,681	millioner,	og	en	

kostnadsside	på	46,945	millioner.	Resultat	3,735	millioner.	

internasjonalt arbeid
Norge har 3 aktive TD-er på World Cup-nivå og 1 aktiv 

homologeringsinspektør på World Cup-nivå. Vegard Ulvang er 

leder	av	Langrennskomiteen	i	FIS.	For	øvrig	er	følgende	norske	

representanter med: Erik Røste i World Cup komiteen, Hermod 

Bjørkestøl i Regelkomiteen, Rune Bergsodden i Turrennkomiteen, 

og Anita Beitdokken i ”Children and youth”. Tor Undheim er 

medlem	av	IPC		Nordic	Skiing	STC	(Int.	Paralympic	Committee)	og	

i	FIS	subcommitee	for	skiers	with	disability	Per	Nymoen	arbeider	

med samarbeidet innen Skandinavia. Norge nyter respekt og har 

god innflytelse internasjonalt. Dette skyldes først og fremst stort 

engasjement og dermed vilje til å arbeide med sakene, at vi er godt 

forberedt til møtene og arbeider mellom møtene, og til slutt at man 

språklig er kvalifisert. Det internasjonale mesterskapsprogrammet 

som nå er kjørt i 2 mesterskap har resultert i en økende internasjonal 

interesse for langrenn, og langt flere nasjoner hevder seg i langrenn. 

Også	flere	deltar:	I	VM	2011	deltok	49	nasjoner	(påmeldt	i	alle	

nordiske	grener	til	sammen	iflg	oslo2011.no).	
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OL		i	Vancouver	ga	langrennsporten	mange	nye	venner.	TV-tallene	

viser det. Vi får flere henvendelser fra ”nye” nasjoner som ønsker 

hjelp	til	å	utvikle	langrennsanlegg.	I	2010-2011	hadde	19	nasjoner	

plassering på pallen i ett eller flere World Cup-renn

informasjon 
Langrenn	har	arbeidet	bevisst	i	mange	år	med	å	ha	en	mediestrategi.	

Det gjennomføres pressekonferanse på Beitostølen hvert år, og 

dessuten planlagte pressekonferanser i forbindelse med mesterskap 

o.l. Uttak bekjentgjøres på NSFs nettsider etter en bestemt prosedyre 

som både media, utøvere og andre interesserte nå er fortrolige med.  

NSFs	nettsider	(Langrenns-siden)	ajourholdes	kontinuerlig,	og	vi	

opplever	at	dette	gir	en	god	kommunikasjon	til	Langrenns-Norge.	

Etter hvert har vi greid å bygge opp den nye hjemmesiden til et bra 

informasjonsverktøy. Nytt langrennsmagasin er under planlegging 

og vil etter planen bli utgitt i forkant av sesongåpningen på 

Beitostølen. 

ledelse, organisasjon, styring
Det gjennomføres Fagmøter vår og høst. Skikretsene er nå involvert 

i større grad i planlegging og gjennomføring av Fagmøtene. Det har 

ikke	vært	gjennomført	møter	med	alle	skikretsenes	LK	i	løpet	av	

to-års-perioden,	men	LK	vurderer	å	ta	dette	programmet	opp	igjen.	

Samarbeidet	mellom	det	sportslige	apparat	rundt	landslagene,	FIS	

representanter	og	LK	er	nå	meget	bra.	Den	møtestruktur	som	er	fulgt	

siden	2005	fungerer,	og	det	er	respekt	for	hverandres	synspunkter.	

Det er siden 2007 gjennomført tiltak for å øke antall kvinnelige 

ledere på høyt nivå i norsk langrenn. Dette har gitt resultater i form 

av at troppene til internasjonale oppgaver har hatt en økt andel 

kvinner i lederoppgaver. For første gang har vi også kvinnelige 

trenere på landslagsnivå. 

administrasjon
I	løpet	av	sommeren	2009	ble	det	gjennomført	en	omorganisering	

i NSF, som innebærer større ansvarsområder på hver gren og færre 

ansvarsområder sentralt. Dette betyr også at flere ansatte enn før nå 

står på komiteenes lønningsliste. Budsjettet for grenene ble justert 

i	takt	med	dette.	Langrenn	omorganiserte	administrasjonen	våren	

2011.	Langrennssjef,	Breddesjef,	Landslagssjef	og	Kommersiell	leder	

er den nye ledergruppa i langrenn. Ansvarsforhold og rollefordeling 

mellom	adm	og	LK	er	gjennomgått	og	klarlagt.	

langrennsadministrasjon
Hermod	Bjørkestøl	(LK-leder)

Åge	Skinstad	(langrennssjef)

Brit	Baldishol	(stab	50%)

Vidar	Løfshus	(landslagssjef)

Per	Nymoen	(breddesjef)

Bernt-	Halvard	Olderskog	(kommersiell	leder)

Anne	Ragnhild	Kroken	(funksjonshemmede)

Bettina	Haueisen	(kontormedarb.)

annen administrasjon rundt landslagene 
Bjørnar	Sandvig	(landslagsassistent)

Andreas	Eeg	(skipool)

Kristine	Skeie	(marked)

Knut	Nystad	(smøreteam).

Torger	Hansen	(helseteam)

Claes	Tommy	Herland	(presseansvarlig)

trenere
Trond Nystad

Egil Kristiansen

Ulf Morten Aune

Roar Hjelmeset

Sjur-Ole	Svarstad

Brit Baldishol

Torbjørn Broks Pettersen

Per Øyvind Torvik

John	Max	Ertner

Steinar Mundal

Vebjørn Rodal

Pål Gunnar Mikkelsplass

underutvalg/undergrupper
arrangement/terminliste/td-saker
Torbjørn Skogstad

Erik Andresen

anlegg
Hermod Bjørkestøl

Yngve	Thorsen

utdanning
Benthe Asp

Ingrid	Bogholm	Knutsen

Erik Andresen

Yngve	Thorsen

arbeidsgruppe treningsfilosofiprosjektet
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Øyvind Sandbakk

Vidar	Løfshus

ung i sporet
Ingrid	Bogholm	Knutsen

Fredrik Grøvdal

Hild Riseth Fjone

Sandra	Lyngstad

integrering
Tor	Undheim		(IPC	og	FIS)

Anne	Ragnhild	Kroken	(NSF	adm)

Torbjørn	Broks	Pettersen	(trener)

trenerklubben
Øyvind	Sandbakk	(styreleder)

Per	Nymoen	(NSF	adm,	styremedl.)

Turid	Halvorsen	(kasserer)

Bettina	Haueisen	(redaktør)

langrennssportens venner
Frank	Pedersen		(styreleder)

Arvid	Sulland	(kasserer).	

norges skiveteraner
Terje Breivik

Elin Naalsund

fis-representanter
Vegard Ulvang, leder Cross Country Committee

Erik Røste, medlem World Cup-komite

Hermod Bjørkestøl, medlem Regelkomite

Rune	Bergsodden,	medlem	”Popular”(turrennkomite)

Anita	Beitdokken,	medlem	”Children	and	Youth”

Tor Undheim, medlem i komite for funksjonshemmede

helseteam
leger
Knut Gabrielsen

Ellen Moen

Kjell Vegard Mykland

Dag	Lunder

fysioterapeuter
Torger Hansen

Vegard Hide Vågene

Vibeke Røstad

Odd	Snerthammer

Petter Treider

Hilde	Gjelsvik	(fysioterapeut	FH)

fysiologer
Erlend Hem

Elisabeth Solbakken

Ingvild	Riise	Midtun

olympiatoppen
Arne	Lier

Liv	Hemmestad

Anne Marthe Pensgård

Tore Øvrebø

Heidi Holmlund

Audun Svartdal

Cato Zahl Pedersen

Øyvind Sandbakk

smøreteam
Knut Nystad

Perry	Olsson

Ulf	Olsson

Ronnie Frydenlund Hansen

Roy Pedersen

Kai Selbæk

Stein	Olav	Snesrud

Håvard Skorstad

Terje Fardal

Esben Tøllefsen

Snorre Haugland

Iver	Tyldum

Steinar	Øverås	(Transport	Nord)

Steinar	Tormodsgard	(FH)

Jon	Ola	Ulset	(FH)

Magne	Myrmo	(FH)

elitelag kvinner
Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen,	IL	Heming

Celine	Brun-Lie,	Njård

Kristin	Størmer	Steira,	IL	Forsøk

Marit	Bjørgen,	Rognes	IL

Marthe	Kristoffersen,	IL	Varden

Therese	Johaug,	IL	Nansen

Vibeke	Skofterud,	Slitu	IF



side 107
langrenn / rapport Fra grenkomiteene

Ingvild	Flugstad	Østberg,	Gjøvik	Skiklubb

Maiken	Caspersen	Falla,	Gjerdrum	IL

elitelag menn all-round
Eldar	Rønning,	Skogn	IL

Martin	Johnsrud	Sundby,	Røa	IL

Petter	Northug,	Strindheim	IL

Tord	Asle	Gjerdalen	Fossum	IF

Kristian	Tettli	Rennemo,	Leksvik	IL

Petter	Eliassen,	Byåsen	IL

Sjur	Røthe,	Voss	IL

elitelag menn, sprint
Anders	Gløersen,	Rustad	IL

Johan	Kjølstad,	Skogn	IL

John	Kristian	Dahl,	Strindheim	IL

Ola	Vigen	Hattestad,	Ørje	IL

Øystein	Pettersen,	Lillomarka	Skiklubb

Eirik	Brandsdal,	Kjelsås	IL

landslaget funksjonshemmede
Vegard	Dahle,	NTNUI

Helge	Flo,	HODR	IL	

Trygve	S.	Larsen,	Avaldsnes	IL

Marian	Vestbøstad	Marthinsen,	Loddefjord	IL	

Håkon	Grønsveen	Olsrud,	Nordb/Løten	Ski

Nils	Erik	Ulset,	Tingvoll	IL

rekruttlag
Ragnhild	Haga,	IL	Heming

Martine	Ek	Hagen,	IL	i	BUL

Britt	Ingunn	Nydal,	Njård

Kari	Øyre	Slind,	Oppdal	IL

Heidi	Weng,	IL	i	BUL

Niklas	Dyrhaug,	Tydal	IL

Pål	Golberg,	Gol	IL

Finn	Hågen	Krogh,	Tverrelvdalen	IL	

Tomas	Northug,	Strindheim	IL

Didrik	Tønseth,	Byåsen	IL	

juniorlag
Marthe	Bjørnsgaard.	Lillehammer	Skiklub

Barbro	Kvåle,	Brandbu	IL

Hilde	Landheim,	Tynset	IF

Anne-Tine	Markset,	IL	i	BUL

Sondre	Turvoll	Fossli,	Hokksund	IL

Martin	Løwstrøm	Nyenget,	Siggerud	IL

Sindre	Bjørnestad	Skar,	Bærums	Verk	IF



u23-vm erzurum, tur
21.-25.02.2012
sprint f kvinner
1.	Hanna	Kolb	(GER)

2.	Emma	Wiken	(SWE)

3.	Jennie	Øberg	(SWE)

8.	Kathrine	Rolsted	Harsem	(NOR)

11.	Mari	Eide	(NOR)

15.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

19.	Kristin	Gausen	(NOR)

sprint f menn
1.	Gleb	Retivykh	(RUS)

2.		Evgeniy	Belov	(RUS)

3.	Roman	Furger	(SUI)

14.	Eivind	Bakkene	(NOR)

16.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

27.	Emil	Iversen	(NOR)

10 km c kvinner
1.		Mariya	Guschina	(RUS)

2.		Polina	Medvedeva	(RUS)

3.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

13.	Ragnhild	Haga	(NOR)

18.	Britt	Ingunn	Nydal	(NOR)

26.	Kristin	Gausen	(NOR)

15 km c menn
1.	Evgeniy	Belov	(RUS)

2.	Noah	Hoffman	(USA)

3.	Hannes	Dotzler	(GER)

7.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

14.	Ronny	Fredrik	Ansnes	(NOR)

18.	Emil	Iversen	(NOR)

19.	Mathias	Rundgreen	(NOR)

7,5 km+7,5 km skiathlon kvinner
1.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

2.	Debora	Agreiter	(ITA)

3.	Emma	Wiken	(SWE)

8.	Britt	Ingunn	Nydal	(NOR)

9.	Ragnhild	Haga	(NOR)

10.	Kristin	Gausen	(NOR)

10 km+10 km skiathlon menn
1.	Raul	Shakirzianov	(RUS)

2.	Evgeniy	Belov	(RUS)

3.	Hannes	Dotzler	(GER)

5.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

10 km+10 km skiathlon menn
10.	Mathias	Rundgreen	(NOR)

19.	Ronny	Fredrik	Ansnes	(NOR)

22.	Emil	Iversen	(NOR)

vm junior, erzurum, tur
20.-26.02.2012
sprint f jenter
1.	Stina	Nilsson	(SWE)

2.	Evelina	Settlin	(SWE)

3.	Christa	Jäger	(SUI)

5.	Hilde	Losgård	Landheim	(NOR)

34.	Anne	Kjersti	Kalvå	(NOR)

38.	Anne-Tine	Markset	(NOR)

39.	Barbro	Kvåle	(NOR)

sprint f gutter
1.	Sergey	Ustiugov	(RUS)

2.	Sindre	Bjørnestad	Skar	(NOR)

3.	Sondre	Turvoll	Fossli	(NOR)

13.	Håvard	Solås	Taugbøl	(NOR)

26.	Martin	Løwstrøm	Nyenget	(NOR)

5 km c jenter
1.		Natalia	Zhukova	(RUS)

2.		Elena	Soboleva	(RUS)

3.		Elena	Serokhvostova	(RUS)

14.	Thea	Krokan	Murud	(NOR)

15.	Hilde	Losgård	Landheim	(NOR)

16.	Barbro	Kvåle	(NOR)

52.	Anne	Kjersti	Kalvå	(NOR)

 

10 km c gutter
1.	Sergey	Ustiugov	(RUS)

2.	Ermil	Vokuev	(RUS)

3.	Sindre	Bjørnestad	Skar	(NOR)

7.	Martin	Løwstrøm	Nyenget	(NOR)

16.	Daniel	Stock	(NOR)

46.	Simen	Hegstad	Krüger	(NOR)

5 km+5 km skiathlon jenter
1.	Nika	Razinger	(SLO)

2.	Lea	Einfalt	(SLO)

3.	Nadezhda	Shuniaeva	(RUS)

19.	Barbro	Kvåle	(NOR)

21.	Anne-Tine	Markset	(NOR)

26.	Hilde	Losgård	Landheim	(NOR)

10 km+10 km skiathlon (nor)
1.	Sergey	Ustiugov	(RUS)

10 km+10 km skiathlon (nor)
2.	Artem	Maltsev	(RUS)

3.	Sindre	Bjørnstad	Skar	(NOR)

9.	Martin	Løwstrøm	Nyenget	(NOR)

19.	Håvard	Solås	Taugbøl	(NOR)

36.	Daniel	Stock	(NOR)

stafett jenter
1. Russland

2. Sverige 

3. Slovenia 

6.	Norge	(Kvåle,	Kalvå,	Murud,	Markset)

stafett gutter 
1. Russland

2.	Kazakhstan

3.	Norge	(Skar,	Nyenget,	Fossli,	Taugbøl)

ungdoms-ol, innsbruck, aut
17.-21.01.2012
5 km c jenter
1.	Anastasia	Sedova	(RUS)

2.	Anamarija	Lampic	(SLO)

3.	Lea	Einfalt	(SLO)

4.	Silje	Theodorsen	(NOR)

11.	Linn	Eriksen	(NOR)

10 km c gutter
1.	Alexander	Sleyaninov	(RUS)

2.	Kentaro	Ishikawa	(JPN)			

3.	Sergey	Malyshev	(KAZ)

4.	Chrisander	Skjønberg	Holth	(NOR)

13.	Andreas	Molden	(NOR)

sprint f jenter
1.	Silje	Theodorsen	(NOR)

2.	Jonna	Sundling	(SWE)

3.	Linn	Eriksen	(NOR)

sprint f gutter
1.	Andreas	Molden	(NOR)

2.	Marius	Cebulla		(GER)

3.	Alexander	Selyaninov	(RUS)

7.	Chrisander	Skjønberg	Holth	(NOR)

mix-stafett
1. Tyskland

2. Russland

3. Sveits

10.	Norge	(Holth,	Theodorsen,	

Sandeggen,	Aalerud)
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nordisk juniorlandskamp, 
mammaste, estland
24.-26.02.2012
sprint f jenter
1.	Maja	Dahlqvist	(SWE)

2.	Isabelle	Persson	(SWE)

3.	Anikken	Gjerde	Alnæs	(NOR)

13.	Selma	Ahlsand	(NOR)

21.	Lovise	Heimdal	(NOR)

23.	Ingeranne	Strøm	Nakstad	(NOR)

24.	Magni	Smedås	(NOR)

25.	Inger	Bonden	(NOR)

sprint f gutter
1.	Eirik	Söderlund	(SWE)

2.	Petter	Reistad	(NOR)

3.	Gjøran	Tefre	(NOR)

5.	Vebjørn	Turtveit	(NOR)

8.	Johan	Hoel	(NOR)

22.	Eirik	Lippestad	Thorstensen	(NOR)

24.	Kristian	Græsli	(NOR)

30.	Eirik	Sverdrup	Augdal	(NOR)

5 km c jenter
1.	Hanna	Varjus	(FIN)

2.	Elsa	Airaksinen	(FIN)

3.	Hedda	Baangman	(SWE)

4.	Anikken	Gjerde	Alnæs	(NOR)

6.	Lovise	Heimdal	(NOR)

10.	Ingeranne	Strøm	Nakstad	(NOR)

20.	Inger	Bonden	(NOR)

23.	Selma	Ahlsand	(NOR)

10 km c gutter
1.	Gabriel	Thorn	(SWE)

2.	Eirik	Sverdrup	Augdal	(NOR)

3.	Simon	Aaslin	(SWE)

6.	Vebjørn	Turtveit	(NOR)

9.	Kristian	Græsli	(NOR)

10.	Petter	Reistad	(NOR)

11.	Johan	Hoel	(NOR)

14.	Gjøran	Tefre	(NOR)

18.	Erik	Lippestad	Thorstensen	(NOR)

stafett jenter
1. Sverige

2.	Norge	(Ahlsand,	Heimdal,	Alnæs)

3. Finland

stafett gutter
1.	Norge	II	(Græsli,	Hoel,	Reistad)

stafett gutter
2.	Norge	I	(Turtveit,	Augdal,	Tefre)

3.	Norge	III	(Thorstensen,	Waaler,	

Kielland)

nm senior voss 26.-29.01.2012
10 km f kvinner
1.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(IL	Heming)

2.	Therese	Johaug	(IL	Nansen)

3.	Martine	Ek	Hagen	(BUL	IL)

 

15 km f menn
1.	Martin	Johnsrud	Sundby	(Røa	IL)

2.	Andrew	Musgrave	(Røa	IL,	Team	Hovden)

3.	Ronny	Fredrik	Ansnes	(Klæbu	IL,	

Team	Trøndelag)

sprint c kvinner
1.	Maiken	Caspersen	Falla	(Gjerdrum	IL)

2.	Maria	Nysted	Grønvoll	(Furuflaten	IL)

3.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(IL	Heming)

sprint c menn
1.	Eirik	Brandsdal	(Kjelsås	IL)

2.	Sondre	Turvoll	Fossli	(Hokkesund	IL)

3.	Kent	Ove	Clausen	(Tydal	IL,	Team	

Trøndelag)

15 km skiathlon kvinner
1.	Therese	Johaug	(IL	Nansen)

2.	Marthe	Kristoffersen	(IL	Varden)

3.	Kristin	Størmer	Steira	(IL	Forsøk)

30 km skiathlon menn
1.	Martin	Johnsrud	Sundby	(Røa	IL)

2.	Snorri	Einarsson	(Tromsø	Skiklubb)

3.	Sjur	Røthe	(Voss	IL)

3x5 km stafett kvinner
1.	IL	Varden	(Gausen,	Kristoffersen,	Berger)

2.	IL	Heming	(Jacobsen,	Haga,	Monrad-

Hansen)

3.	BUL	IL	(Weng,	Hagen,	Markset)

3x10km stafett menn
1.	Byåsen	IL	I	(Tønseth,	Eliassen,	Bach)

2.	Leksvik	IL	(Rennemo,	Rennemo,	Steen)

3.	Byåsen	IL	II	(Ulsund,	Helgestad,	

Jespersen)

nm del 2 fauske 30.-31.03.2012
teamsprint kvinner
1.	BUL	IL	(Weng,	Hagen)

2.	IL	Heming	(Jacobsen,	Haga)

3.	Njård	IL	(Brun-Lie,	Nydal)

teamsprint menn
1.	Rustad	IL	(Gløersen,	Gløersen)	

2.	Skogn	IL	(Kjølstad,	Rønning)

3.	Røa	IL	(Sundby,	Musgrave)

30 km c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(Rognes	IL)

2.	Therese	Johaug	(IL	Nansen)

3.	Heidi	Weng	(BUL	IL)

50 km c menn
1.	Martin	Johnsrud	Sundby	(Røa	IL)

2.	Eldar	Rønning	(Skogn	IL)

3.	Eirik	Brandsdal	(Kjelsås	IL)

nm junior oslo 16.-18.03.2012
7,5 km c jenter 17år
1.	Lovise	Heimdal	(NNS,	Bardu	IL)

2.	Mille	Bøhm	Syversen	(NTG-G,	Bæk-

kelaget	IL)

3.	Inger	Bonden	(Sande	Sportsklubb)

10 km c jenter 18år
1.	Linn	Eriksen	(IL	Heming)

2.	Silje	Theodorsen	(Kvaløysletta	Skilag)

3.	Eirin	Christina	Roland	Udnæs	(NTG-

L,	Lillehammer	Skiklubb)

15 km c jenter 19/20år
1.	Trude	Nonstad	Fornes	(Ranheim	SK)

2.	Anne-Tine	Markset	(BUL	IL)

3.	Emilie	Fleten	(Gol	IL)

10 km c gutter 17år
1.	Aksel	Rosenvinge	(Oseberg	Skilag)

2.	Gaute	Kvåle	(HSG,	Røldal	IL)

3.	Eirik	Sverdrup	Augdal	(Haugsbygd	IF)

15 km c gutter 18år:
1.	Petter	Reistad	(Bærums	Verk	IF)

2.	Vebjørn	Turtveit	(Voss	IL)

3.	Borger	Christopher	Melsom	(Fossum	IF)

20 km c gutter 19/20år:
1.	Håvard	Solås	Taugbøl	(Lillehammer	

Skiklub)

2.	Erlend	Moian	Nydal	(Njård)

3.	Vetle	Sjåstad	Christiansen	(Geilo	IL)

5 km f jenter 17år:
1.	Lisa	Kvamme	(NTG-L,	Vegårshei	IL)

2.	Inger	Bonden	(Sande	Sportsklubb)

3.	Ane	Blomseth	Johnsen	(Ås	IL)
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5 km f jenter 18år
1.	Silje	Theodorsen	(Kvaløysletta	Skilag)

2.	Linn	Eriksen	(IL	Heming)

3.	Thea	Krokan	Murud	(NTG-L,	Roterud	IL)

5 km f jenter 19/20år
1.	Anne	Kjersti	Kalvå	(Lundamo	IL)

2.	Emilie	Fleten	(Gol	IL)

3.	Anne-Tine	Markset	(BUL	IL)

10 km f gutter 17år
1.	Eirik	Sverdrup	Augdal	(Haugsbygd	IF)

2.	Kristian	Græsli	(Hamar	SK)

3.	Sindre	Folkvord	(HSG,	Sandnes	IL)

10 km f gutter 18år
1.	Vebjørn	Turtveit	(Voss	IL)

2.	Magne	Haga	(Åsen	IL)

3.	Eivind	Krane	Heimdal	(Bardu	IL)

10 km f gutter 19/20år
1.	Johannes	Thingnes	Bø	(Markane	IL)

2.	Sindre	Bjørnestad	Skar	(Bærums	Verk	IF)

3.	Håvard	Solås	Taugbøl	(Lillehammer	

Skiklub)

4x3,75km stafett jenter
1.	Troms	(Robertsen,	Kristoffersen,	

Heimdal,	Theodorsen)

2.	Oslo	(Syversen,	Ahlsand,	Eriksen,	Markset)

3.	Oppland	(Kvåle,	Sandsengen,	Bø,	Murud)

4x5km stafett gutter
1.	Sogn	og	Fjordane	(Leirdal,	Tefre,	

Bogetveit,	Bø)

2.	Akershus	(Reistad,	Haga,	Nyenget,	Skar)

3.	Oppland	(Nilsen,	Hippe,	Hoffsbakken,	

Taugbøl)

nm junior del 2 fauske 31.03.2012
sprint c jenter 17år
1.	Rikke	Bergsvand	(IL	Heming,Team	Kollen)

2.	Anne	Emilie	Kant	(NTG-L,	Hernes	IL)

3.	Christina	Rolandsen	(Fauske	IL)

sprint c jenter 18år
1.	Anikken	Gjerde	Alnæs	(NTG-L,	

Gjerdrum	IL)

2.	Silje	Theodorsen	(Kvaløysletta	Skilag)

3.	Thea	Krokan	Murud	(NTG-L,	Roterud	IL)

sprint c jenter 19/20år
1.	Barbro	Kvåle	(Brandbu	IF)

2.	Britt	Thorshaug	Granrud	(Rendalen	IL)

3.	Hilde	Losgård	Landheim	(Tynset	IF)

sprint c gutter 17år
1.	Thomas	Ekren	(NTG-L,	Melhus	IL)

2.	Martin	Thon	(NTG-L,	Skiptvet	IL)

3.	Fredrik	Riseth	(Byåsen	IL)

sprint c gutter 18år
1.	Kasper	Standaas	(IL	Heming,	Team	

Kollen)

2.	Magne	Haga	(Åsen	IL)

3.	Gjøran	Tefre	(NTG-G,	Førde	IL)

sprint c gutter 19/20år
1.	Vegard	Bjerkreim	Nilsen	(NTG-L,	

Lillehammer	Skiklub)

2.	Sindre	Bjørnestad	Skar	(Bærums	Verk	IF)

3.	Ole	Anders	Hattestad	(NTG-L,	

Lillehammer	Skiklub)

wc sammenlagt 
kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

6.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

9.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

10.	Heidi	Weng	(NOR)

11.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

12.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

14.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

19.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

47.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

56.	Mari	Eide	(NOR)

61.	Tora	Berger	(NOR)

69.	Kari	Vikhagen	Gjeitnes	(NOR)

79.	Maria	Nysted	Grønvoll	(NOR)

82.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

89.	Hilde	Lauvhaug	(NOR)

90.	Astrid	Øyre	Slind	(NOR)

95.	Kjersti	Bø	(NOR)

109.	Marte	Monrad-Hansen	(NOR)

menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Devon	Kershaw	(CAN)

3.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

10.	Eldar	Rønning	(NOR)

16.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

17.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

19.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

21.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

30.	Sjur	Røthe	(NOR)

35.	Anders	Gløersen	(NOR)

37.	Pål	Golberg	(NOR)

menn
53.	Øystein	Pettersen	(NOR)

57.	Petter	Eliassen	(NOR)

60.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

64.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

78.	Chris	Andre	Jespersen	(NOR)

87.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

101.	Tomas	Northug	(NOR)

105.	Kent	Ove	Clausen	(NOR)

107.	Lars	Berger	(NOR)

109.	Johan	Kjølstad	(NOR)

122.	Hans	Petter	Lykkja	(NOR)

130.	Emil	Hegle	Svendsen	(NOR)

133.	Didrik	Tønseth	(NOR)

136.	Andreas	Myran	Steen	(NOR)

138.	Tarjei	Bø	(NOR)

143.	Simen	Håkon	Østensen	(NOR)

150.	Tord	Asle	Gjerdalen	(NOR)

wc distanse
kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

5.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

6.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

9.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

10.	Heidi	Weng	(NOR)

11.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

20.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

33.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

35.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

46.	Tora	Berger	(NOR)

69.	Hilde	Lauvhaug	(NOR)

70.	Astrid	Øyre	Slind	(NOR)

79.	Marte	Monrad-Hansen	(NOR)

menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Devon	Kershaw	(CAN)

3.	Alexander	Legkov	(RUS)

5.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

12.	Eldar	Rønning	(NOR)

14.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

16.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

25.	Sjur	Røthe	(NOR)

35.	Petter	Eliassen	(NOR)

42.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

53.	Chris	Andre	Jespersen	(NOR)

59.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

62.	Anders	Gløersen	(NOR)

67.	Lars	Berger	(NOR)

77.	John	Kristian	Dahl	(NOR)
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menn
80.	Emil	Hegle	Svendsen	(NOR)

83.	Didrik	Tønseth	(NOR)

86.	Tarjei	Bø	(NOR)

88.	Pål	Golberg	(NOR)

89.	Simen	Håkon	Østensen	(NOR)

96.	Tord	Asle	Gjerdalen	(NOR)

wc sprint
kvinner
1.	Kikkan	Randall	(USA)

2.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

3.	Marit	Bjørgen	(NOR)

8.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

11.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

21.	Heidi	Weng	(NOR)

30.	Mari	Eide	(NOR)

33.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

37.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

38.	Therese	Johaug	(NOR)

45.	Kari	Vikhagen	Gjeitnes	(NOR)

53.	Maria	Nysted	Grønvoll	(NOR)

58.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

68.	Kjersti	Bø	(NOR)

menn
1.	Teodor	Peterson	(SWE)

2.	Nikolay	Morilov	(RUS)

3.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

5.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

9.	Pål	Golberg	(NOR)

11.	Anders	Gløersen	(NOR)

19.	Øystein	Pettersen	(NOR)

21.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

29.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

46.	Eldar	Rønning	(NOR)

50.	Tomas	Northug	(NOR)

53.	Kent	Ove	Clausen	(NOR)

56.	Johan	Kjølstad	(NOR)

70.	Hans	Petter	Lykkja	(NOR)

74.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

78.	Sjur	Røthe	(NOR)

80.	Andreas	Myran	Steen	(NOR)

90.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

96.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

99.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

wc sjusjøen 19.-20.11.2011
10 km f kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Charlotte	Kalla	(SWE)

3.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

10 km f kvinner
4.	Tora	Berger	(NOR)

5.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

6.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

7.	Therese	Johaug	(NOR)

9.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

12.	Astrid	Uhrenholdt	Jacbosen	(NOR)

13.	Heidi	Weng	(NOR)

22.Hilde	Lauvhaug	(NOR)

24.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

25.	Astrid	Øyre	Slind	(NOR)

32.	Silje	Øyre	Slind	(NOR)

35.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

37.	Ragnhild	Haga	(NOR)

42.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

43.Tuva	Toftdahl	Staver	(NOR)

65.	Marte	Monrad-Hansen	(NOR)

15 km f menn
1.	Johan	Olsson	(SWE)

2.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

3.	Roland	Clara	(ITA)

8.	Lars	Berger	(NOR)

13.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

15.	Emil	Hegle	Svendsen

19. Finn Hågen Krogh

20. Tarjei Bø

23. Chris Andre Jespersen

32. Morten Eilifsen 

36. Sjur Røthe

38. Ronny Andre Hafsaas

44.	Snorri	Einarsson

46.	Ole-Marius	Bach

56.	Tord	Asle	Gjerdalen

61. Eldar Rønning

62. John Kristian Dahl

78. Kristian Tettli Rennemo

80. Simen Østensen

4x5 km kvinner
1.	Norge	(Skofterud,	Johaug,	Steira,	Bjørgen)

2.	Norge	II	(Jacobsen,	Østberg,	Berger,	

Kristoffersen)

3. Finland

6.	Norge	III	(Falla,	Weng,	Lauvhaug,	Slind)

7.	Norge	IV	(Brun-Lie,	Hagen,	Haga,	Slind)

4x10 km menn
1.	Norge	(Rønning,	Krogh,	Berger,	Northug)

2.	Norge	III	(Dahl,	Ansnes,	Eilifsen,	Røthe)

3. Sverige 

7.	Norge	II	(Dyrhaug,	Jespersen,	Bø,	

Svendsen)

4x10 km menn
13.		Norge	IV	(Rennemo,	Gjerdalen,	

Einarsson,	Bach)

wc kuusamo 25.-27.11.2011
sprint c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Charlotte	Kalla	(SWE)

3.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

8.		Therese	Johaug	(NOR)

11.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

20.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

36.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

46.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

60.	Heidi	Weng	(NOR)

65.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

74.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

sprint c menn
1.	Teodor	Peterson	(SWE)

2.	Nikita	Kriukov	(RUS)

3.	Øystein	Pettersen	(NOR)

4.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

16.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

17.	Eldar	Rønning	(NOR)	

20.	Ole	Vigen	Hattestad	(NOR)

44.	Trond	Asle	Gjerdalen	(NOR)

46.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

48.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

85.	Sjur	Røthe	(NOR)

88.	Chris	Andre	Jespersen	(NOR)

5 km f kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Charlotte	Kalla	(SWE)

3.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

4.	Therese	Johaug	(NOR)

7.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

16.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

20.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

21.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

24.	Heidi	Weng	(NOR)

30.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

10 km f menn
1.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Alexander	Legkov	(RUS)

8.	Chris	Andre	Jespersen	(NOR)

14.	Sjur	Røthe	(NOR)

18.	Eldar	Rønning	(NOR)
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10 km f menn
19.	Øystein	Pettersen	(NOR)

38.	Trond	Asle	Gjerdalen	(NOR)

42.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

48.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

10 km c jaktstart kvinner
1.	Therese	Johaug	(NOR)

2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

6.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

7.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

13.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

14.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

18.	Heidi	Weng	(NOR)

45.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)	

15 km c jaktstart menn
1.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Eldar	Rønning	(NOR)

19.	Sjur	Røthe	(NOR)

25.	Chris	Andre	Jespersen	(NOR)

28.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

30.	Trond	Asle	Gjerdalen	(NOR)

32.	Øystein	Pettersen	(NOR)

41.	John	Kristian	Dahl	(NOR)	

wc düsseldorf 03.-04.12.2011
sprint f kvinner
1.	Kikkan	Randall	(USA)

2.	Natalie	Matveeva	(RUS)

3.	Laurien	van	der	Graaff	(SUI)

8.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

10.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

12.	Mari	Eide	(NOR)

19.	Kari	Vikhagen	Gjeitnes	(NOR)

23.	Heidi	Weng	(NOR)

25.	Maria	Nysted	Grønvoll	(NOR)

41.	Kari	Øyre	Slind	(NOR)

sprint f menn
1.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

2.	Alexey	Petukhov	(RUS)

3.	Pål	Golberg	(NOR)

10.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

12.	Tomas	Northug	(NOR)

14.	Johan	Kjølstad	(NOR)

20.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

26.	Anders	Gløersen	(NOR)

29.	Øystein	Pettersen	(NOR)

teamsprint f kvinner:
1.	Norge	(Falla,	Eide)

2. USA

3. Russland

9.	Norge	II	(Gjeitnes,	Weng)

teamsprint f menn
1. Sverige

2. Russland

3.	Norge	I	(Hattestad,	Golberg)

7.	Norge	II	(Kjølstad,	Brandsdal)

wc davos 10.-11.12.2011
15 km f kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

4.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

6.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

9.	Heidi	Weng	(NOR)

16.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

45.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

30 km f menn
1.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

2.	Maurice	Manificat	(FRA)

3.	Lukas	Bauer	(CZE)

5.Maritn	Johnsrud	Sundby	(NOR)

6.	Petter	Eliassen	(NOR)

44.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

sprint f kvinner 
1.	Kikkan	Randall	(USA)

2.	Natalia	Matveeva	(RUS)

3.	Maike	Caspersen	Falla	(NOR)

6.	Heidi	Weng	(NOR)

7.	Marit	Bjørgen	(NOR)

10.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

12.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

24.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

56.	Mari	Eide	(NOR)

sprint f menn
1.	Alexey	Petukhov	(RUS)

2.	Teodor	Peterson	(SWE)

3.	Emil	Joensson	(SWE)

5.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

8.	Pål	Golberg	(NOR)

14.	Øystein	Pettersen	(NOR)

sprint f menn
17.	Anders	Gløersen	(NOR)

29.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

36.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

40.	Johan	Kjølstad	(NOR)

53.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

54.	Tomas	Northug	(NOR)

wc rogla 17.-18.12.2011
10 km k kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Therese	Johaug	(NOR)

3.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

9.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

14.	Heidi	Weng	(NOR)

18.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

30.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15 km k menn
1.	Petter	Northug	(NOR)

2.	Dario	Cologna	(NOR)

3.	Alexey	Poltoranin	(KAZ)

17.	Eldar	Rønning	(NOR)

23.	Simen	Håkon	Østensen	(NOR)

30.	Petter	Eliassen	(NOR)

33.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

sprint f kvinner
1.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

2.	Chandra	Crawford	(CAN)

3.	Ida	Ingemarsdotter	(SWE)

4.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

11.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

26.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

33.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

50.	Therese	Johaug	(NOR)

sprint f menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Nikolay	Morilov	(RUS)

3.	Anders	Gløersen	(NOR)

4.	Pål	Golberg	(NOR)

5.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

6.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

16.	Øystein	Pettersen	(NOR)

27.	Kent	Ove	Clausen	(NOR)

31.	Johan	Kjølstad	(NOR)

53.	Simen	Håkon	Østensen	(NOR)	
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tour de ski 
29.12.2011-08.01.2012
oberhof, ger
2,5 km f kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Hanna	Bodin	(SWE)

5.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

11.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

13.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

14.	Therese	Johaug	(NOR)

25.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

45.	Heidi	Weng	(NOR)	

3,75 km f menn
1.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Maurice	Manificat	(FRA)

14.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

18.	Sjur	Røthe	(NOR)

26.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

46.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

55.	Petter	Eliassen	(NOR)

57.	Eldar	Rønning	(NOR)

10 km c kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Therese	Johaug	(NOR)

3.	Marit	Bjørgen	(NOR)

12.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

14.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

15.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

30.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

39.	Heidi	Weng	(NOR)

15 km c menn
1.	Axel	Teichmann	(GER)

2.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

3.	Dario	Cologna	(SUI)

5.	Eldar	Rønning	(NOR)

18.	Sjur	Røthe	(NOR)

33.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

38.	Petter	Eliassen	(NOR)

45.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

68.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

oberstdorf, ger
sprint c kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

sprint c kvinner
7.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

14.	Heidi	Weng	(NOR)

18.	Therese	Johaug	(NOR)

30.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

34.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

sprint c menn
1.	Nikita	Kriukov	(RUS)

2.	Alexey	Petukhov	(RUS)

3.	Nikolay	Morilov	(RUS)

6.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

23.	Eldar	Rønning	(NOR)

33.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

41.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

44.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

64.	Sjur	Røthe	(NOR)

86.	Petter	Eliassen	(NOR)

5 km+5 km skiathlon kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

4.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

10.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

17.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

20.	Heidi	Weng	(NOR)

26.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

10 km+10 km skiathlon menn
1.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Maxim	Vylegzhanin	(RUS)

5.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

19.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

26.	Eldar	Rønning	(NOR)

35.	Sjur	Røthe	(NOR)

65.	Petter	Eliassen	(NOR)

toblach, ita
3 km c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

6.	Therese	Johaug	(NOR)

9.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

24.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

25.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

52.	Heidi	Weng	(NOR)

5 km c menn
1.	Alexander	Legkov	(RUS)

2.	Eldar	Rønning	(NOR)

3.	Dario	Cologna	(SUI)

12.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

24.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

31.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

43.	Sjur	Røthe	(NOR)

sprint f kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Kikkan	Randall	(USA)

3.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

6.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

7.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

12.	Heidi	Weng	(NOR)

17.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

29.	Therese	Johaug	(NOR)

44.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

sprint f menn
1.	Nikolay	Morilov	(RUS)

2.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

3.	Dario	Cologna	(SUI)

19.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

23.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

24.	Eldar	Rønning	(NOR)

39.	Sjur	Røthe	(NOR)

15 km f kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

6.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

8.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

10.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

35 km f menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

3.	Alexander	Legkov	(RUS)

16.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

24.	Eldar	Rønning	(NOR)

33.	Sjur	Røthe	(NOR)

34.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

val di fiemme, fra
10 km c kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)
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10 km c kvinner
2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Charlotte	Kalla	(SWE)

10.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

11.	Therese	Johaug	(NOR)

20.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

32.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

38.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

20 km c menn
1.	Eldar	Rønning	(NOR)

2.	Alex	Harvey	(CAN)

3.	Dario	Cologna	(SUI)

4.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

7.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

33.	Sjur	Røthe	(NOR)

9 km f motbakke kvinner
1.	Therese	Johaug	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Marit	Bjørgen	(NOR)

4.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

10.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

42.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

9 km f motbakke menn
1.	Alexander	Legkov	(RUS)

2.	Maurice	Manificat	(FRA)

3.	Marcus	Hellner	(SWE)

7.	Sjur	Røthe	(NOR)

10.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

24.	Petter	Northug	jr.	(NOR)

49.	Eldar	Rønning	(NOR)

wc milano 14.-15.01.2012
sprint f kvinner
1.	Ida	Ingemarsdotter	(SWE)

2.	Kikkan	Randall	(USA)

3.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

6.	Mari	Eide	(NOR)

17.	Heidi	Weng	(NOR)

27.	Maria	Nysted	Grønvoll	(NOR)

29.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

35.	Kathrine	Rolsted	Harsem	(NOR)

sprint f menn
1.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

2.	Josef	Wenzl	(GER)

3.	Teodor	Peterson	(SWE)

sprint f menn
6.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

13.	Anders	Gløersen	(NOR)

30.	Pål	Golberg	(NOR)

32.	Tomas	Northug	(NOR)

35.	Øystein	Pettersen	(NOR)

39.	Sondre	Turvoll	Fossli	(NOR)

teamsprint kvinner
1. Sverige 

2. USA

3. Canada

4.	Norge	I	(Eide,	Falla)

8.	Norge	II	(Weng,	Brun-Lie)

teamsprint menn
1. Russland

2. Sverige

3.	Italia

4.	Norge	I	(Gløersen,	Brandsdal)

8.	Norge	II	(Golberg,	T.	Northug)

wc otepää 21.-22.01.2012
sprint c kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Natalia	Matveeva	(RUS)

7.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

12.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

20.	Therese	Johaug	(NOR)

	21.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

35.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

sprint c menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

3.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

6.	Øystein	Pettersen	(NOR)

8.	Pål	Golberg	(NOR)

15.	Anders	Gløersen	(NOR)

17.	Johan	Kjølstad	(NOR)

53.	Kent	Ove	Clausen	(NOR)

10 km c kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

5.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

8.	Vibeke	Skofterud	(NOR)	

11.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

10 km c kvinner
22.	Heidi	Weng	(NOR)

23.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

25.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

39.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15 km c menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Lukas	Bauer	(CZE)

3.	Devon	Kershaw	(CAN)

17.	Didrik	Tønseth	(NOR)

18.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

32.	Petter	Eliassen	(NOR)

34.	Øystein	Pettersen	(NOR)

37.	Eldar	Rønning	(NOR)

45.	Pål	Golberg	(NOR)

wc morcow 02.02.2012
sprint f kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Natalia	Korosteleva	(RUS)

3.	Anastasia	Dotsenko	(RUS)

10.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

16.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

17.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

20.	Heidi	Weng	(NOR)

30.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

35.	Mari	Eide	(NOR)

sprint f menn
1.	Teodor	Peterson	(SWE)

2.	Anders	Gløersen	(NOR)

3.	Devon	Kershaw	(CAN)

6.	Johan	Kristian	Dahl	(NOR)

7.	Øystein	Pettersen	(NOR)

10.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

48.	Kent	Ove	Clausen	(NOR)

52.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

58.	Johan	Kjølstad	(NOR)

wc rybinsk  04.-05.02.2012
10 km f kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Charlotte	Kalla	(SWE)

3.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

4.	Therese	Johaug	(NOR)

8.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

9.	Heidi	Weng	(NOR)

10.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

17.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)
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15 km f menn
1.	Devon	Kershaw	(CAN)

2.	Ilia	Chernousov	(RUS)

3.	Tobias	Angerer	(GER)

31.	Chris	Andre	Jespersen	(NOR)

32.	Sjur	Røthe	(NOR)

7,5 km+7,5 km skiathlon kvinner
1.	Therese	Johaug	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Marit	Bjørgen	(NOR)

5.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

8.	Heidi	Weng	(NOR)

10.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

11.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

20.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15 km+15 km skiathlon menn
1.	Maxim	Vylegzhanin	(RUS)

2.	Ilia	Chernousov	(RUS)

3.	Tobias	Angerer	(GER)

22.	Sjur	Røthe	(NOR)

44.	Chris	Jespersen	(NOR)

wc  nove mesto 11.-12.02.2012
15 km c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

4.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

7.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

8.	Heidi	Weng	(NOR)

12.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

22.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

30 km c menn
1.	Johan	Olsson	(SWE)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Maxim	Vylegzhanin	(RUS)

6.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

10.	Eldar	Rønning	(NOR)

14.	Petter	Northug	(NOR)

28.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

wc szklarska poreba 
17.-18.02.2012
sprint f kvinner
1.	Ida	Ingemarsdotter	(SWE)

2.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

3.	Kikkan	Randal	(USA)

	5.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

13.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15.	Heidi	Weng	(NOR)

22.	Marit	Bjørgen	(NOR)

34.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

sprint f menn
1.	Devon	Kershaw	(CAN)

2.	Nikolay	Morilov	(RUS)

3.	Ole	Vigen	Hattestad	(NOR)

6.	Anders	Gløersen	(NOR)

10.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

18.	Tomas	Northug	(NOR)

20.	Pål	Golberg	(NOR)

23.	Hans	Petter	Lykkja	(NOR)

36.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

60.	Johan	Kjølstad	(NOR)

  

10 km c kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

4.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

5.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

10.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

13.	Astrid	Uhrenholt	Jacobsen	(NOR)

18.	Heidi	Weng	(NOR)

33.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

15 km c menn
1.	Johan	Olsson	(SWE)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Alexander		Legkov	(RUS)

5.	Eldar	Rønning	(NOR)

10.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

20.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

30.	Pål	Golberg	(NOR)

40.	Snorri	Einarsson	(NOR)

46.	Håkon	Mikalsen	(NOR)

wc lahti 03.-04.03.2012
7,5 km+7,5 kmskiathlon kvinner
1.	Therese	Johaug	(NOR)

2.	Marit	Bjørgen	(NOR)

3.	Heidi	Weng	(NOR)

4.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

14.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

25.	Marthe	Kristofferen	(NOR)

30.	Astrid	Øyre	Slind	(NOR)

40.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15 km+15 km skiathlon menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

3.	Alex	Harvey	(CAN)

4.	Sjur	Røthe	(NOR)

9.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

11.	Petter	Eliassen	(NOR)

21.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

25.	Chris	Andre	Jespersen	(NOR)

44.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

sprint c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Julia	Vanova	(RUS)

3.		Justyna	Kowalczyk	(POL)

4.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

10.	Kari	Vikhagen	Gjeitnes	(NOR)

15.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

20.	Maria	Nysted	Grønvoll	(NOR)

23.	Heidi	Weng	(NOR)

42.	Therese	Johaug	(NOR)

65.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

sprint c menn
1.	Emil	Joenson	(SWE)

2.	Teodor	Peterson	(SWE)

3.	Nikita	Kriukov	(RUS)

4.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

16.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

26.	Kent	Ove	Clausen	(NOR)

28.	Pål	Golberg	(NOR)

30.	Hans	Petter	Lykkja	(NOR)

34.	Øystein	Pettersen	(NOR)

34.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

45.	Anders	Gløersen	(NOR)

53.	Magnus	Moholt	(NOR)	

wc drammen 07.03.2012
sprint c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

3.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

4.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

15.	Heidi	Weng	(NOR)

16.	Mari	Eide	(NOR)

21.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

25.	Kjersti	Bø	(NOR)

36.	Maria	Nysted	Grønvoll	(NOR)

41.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

44.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

45.	Kari	Vikhagen	Gjeitnes	(NOR)
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sprint c kvinner
54.	Britt	Ingunn	Nydal	(NOR)

57.	Astrid	Bruland	(NOR)

58.	Synnøve	Bruland	(NOR)

60.	Kathrinie	Rolsted	Harsem	(NOR)

62.	Barbro	Kvåle	(NOR)

63.	Ragnhild	Haga	(NOR)

63.	Anna	Svendsen	(NOR)

sprint c menn
1.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

2.	Len	Valjas	(CAN)

3.	Pål	Golberg	(NOR)

11.	Kent	Ove	Clausen	(NOR)

17.	Petter	Lykkja	(NOR)

18.	Andreas	Myran	Steen	(NOR)

35.	Timo	Andre	Bakken	(NOR)

36.	Aanund	Lid	Byggland	(NOR)

37.	Sondre	Turvoll	Fossli	(NOR)

38.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

43.	Torjus	Børsheim	(NOR)

45.	Didrik	Tønseth	(NOR)

50.	Anders	Gløersen	(NOR)

52.	Sindre	Bjørnestad	Skar	(NOR)

53.	John	Kristan	Dahl	(NOR)

54.	Øystein	Pettersen	(NOR)

59.	Jørgen	Braathen	(NOR)

61.	Tomas	Northug	(NOR)

62.	Magnus	Moholt	(NOR)

67.	Simen	Lanes	(NOR)

wc oslo 10.-11.03.2012
50km c menn
1.	Eldar	Rønning	(NOR)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

9.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

12.	Kristian	Tettli	Rennemo	(NOR)

17.	Finn	Hågen	Krogh	(NOR)

19.	Petter	Eliassen	(NOR)

34.	Anders	Aukland	(NOR)

38.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

40.	Snorri	Einarsson	(NOR)

41.	Håkon	Mikalsen	(NOR)

43.	Didrik	Tønseth	(NOR)

45.	Øystein	Pettersen	(NOR)

49.	Anders	Tettli	Rennemo	(NOR)

52.	Odd-Bjørn	Hjelmeset	(NOR)

57.	Sindre	Bjørnestad	Skar	(NOR)

62.	Ronny	Fredrik	Ansnes	(NOR)

30 km c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

30 km c kvinner
2.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

4.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

6.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

8.	Heidi	Weng	(NOR)

13.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

17.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

23.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

28.	Marte	Monrad-Hansen	(NOR)

29.	Astrid	Øyre	Slind	(NOR)

33.	Ragnhild	Haga	(NOR)

37.	Tuva	Toftdahl	Staver	(NOR)

38.	Britt	Ingunn	Nydal	(NOR)

39.	Silje	Øyre	Slind	(NOR)

42.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

44.	Celine	Brun-Lie	(NOR)

46.	Kjersti	Bø	(NOR)

48.	Kathrine	Rolsted	Harsem	(NOR)

52.	Mari	Eide	(NOR)

wc stockholm  14.03.2012
sprint c kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Julia	Ivanova	(RUS)

3.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

18.	Heidi	Weng	(NOR)

20.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

30.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

32.	Therese	Johaug	(NOR)

37.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

41.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

42.	Astrid	Uhrenholdt	Jacobsen	(NOR)

43.	Vibeke	Skofterud	(NOR)

sprint c menn
1.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

2.	Teodor	Peterson	(SWE)

3.	Len	Valjas	(CAN)

4.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

8.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

17.	Eldar	Rønning	(NOR)

18.	Sjur	Røthe	(NOR)

22.	Pål	Golberg	(NOR)

24.	Anders	Gløersen	(NOR)

25.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

29.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

wc falun 16.-18.03.2012
2,5 km f kvinner 
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Charlotte	Kalla	(SWE)

2,5 km f kvinner
3.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

5.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

6.	Therese	Johaug	(NOR)

9.	Martiine	Ek	Hagen	(NOR)

12.	Heidi	Weng	(NOR)

34.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

44.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

3,3 km f menn
1.	Alex	Harvey	(CAN)

2.	Dario	Cologna	(SUI)

3.	Devon	Kershaw	(CAN)

4.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

5.	Anders	Gløersen	(NOR)

8.	Sjur	Røthe	(NOR)

11.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

13.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

23.	Pål	Golberg	(NOR)

31.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

34.	Eldar	Rønning	(NOR)

42.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

10 km c kvinner
1.	Justyna	Kowalczyk	(POL)

2.	Heidi	Weng	(NOR)

3.	Therese	Johaug	(NOR)

4.	Marit	Bjørgen	(NOR)

5.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

7.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

8.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

9.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

27.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15 km c menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Eldar	Rønning	(NOR)

3.	Len	Valjas	(CAN)

4.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

7.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

16.	Sjur	Røthe	(NOR)

30.	Pål	Golberg	(NOR)

32.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

39.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

40.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

41.	Anders	Gløersen	(NOR)

10 km f kvinner
1.	Therese	Johaug	(NOR)

2.	Charlotte	Kalla	(SWE)

3.	Heidi	Weng	(NOR)
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10 km f kvinner
4.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

5.	Marit	Bjørgen	(NOR)

6.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

7.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

33.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

40.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

15 km f menn
1.	Petr	Sedov	(RUS)

2.	Alex	Harvey	(CAN)

3.	Roland	Clara	(ITA)

5.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

8.	Sjur	Røthe	(NOR)

9.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

20.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

24.	Eldar	Rønning	(NOR)

27.	Anders	Gløersen	(NOR)

35.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

36.	Pål	Golberg	(NOR)

40.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

mini-tour kvinner
1.	Marit	Bjørgen	(NOR)

2.	Heidi	Weng	(NOR)

3.	Charlotte	Kalla	(SWE)

4.	Therese	Johaug	(NOR)

6.	Kristin	Størmer	Steira	(NOR)

7.	Marthe	Kristoffersen	(NOR)

9.	Martine	Ek	Hagen	(NOR)

16.	Maiken	Caspersen	Falla	(NOR)

26.	Ingvild	Flugstad	Østberg	(NOR)

mini-tour menn
1.	Dario	Cologna	(SUI)

2.	Devon	Kershaw	(CAN)

3.	Niklas	Dyrhaug	(NOR)

4.	Martin	Johnsrud	Sundby	(NOR)

10.	Sjur	Røthe	(NOR)

13.	Eldar	Rønning	(NOR)

24.	John	Kristian	Dahl	(NOR)

30.	Pål	Golberg	(NOR)

35.	Eirik	Brandsdal	(NOR)

36.	Anders	Gløersen	(NOR)

38.	Ola	Vigen	Hattestad	(NOR)

wc nasjonscupen sammenlagt
kvinner
1. Norge

2. Finland

3. Sverige

menn
1. Russland

2. Norge 

3. Sverige

total
1. Norge

2. Russland

3. Sverige

wc funksjonshemmede 
sammenlagt
sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Anja	Wicker	(GER)

3.	Svetlana	Konovalova	(RUS)

sittende menn
1.	Roman	Petushkov	(RUS)

2.	Irek	Zaripov	(RUS)

3.	Romain	Rosique	(FRA)

7.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

stående kvinner
1.	Katarzyna	Rogowiec	(POL)

2.	Shoko	Ota	(JPN)

3.	Maija	Jarvela	(FIN)

6.	Anne	Karen	Olsen	(NOR)

14.	Marie	Karlsen	(NOR)

stående menn
1.	Vegard	Dahle	(NOR)

2.	Vladimir	Kononov	(RUS)

3.	Kirill	Mikhaylov	(RUS)

6.	Nils-Erik	Ulset	(NOR)

9.	Hakon	Olsrud	(NOR)

synshemmede kvinner
1.	Elena	Remizova	(RUS)

2.	Valentina	Nevidimova	(RUS)

3.	Iulia	Budaleeva	(RUS)

11.	Hanna	Lovise	Sargenius	(NOR)

synshemmede menn 
1.	Stanislaw	Chokhlaev	(RUS)

2.	Nikolay	Polukhin	(RUS)

3.	Brian	McKeever	(NOR)

13.	Eirik	Bye	(NOR)

wc sjusjøen  15.-18.12.2011
12 km sittende kvinner
1.	Lyudmyla	Pavlenkov	(UKR)

2.	Andrea	Eskau	(GER)

3.	Colette	Bourgonje	(CAN)

5.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

15 km sittende menn
1.	Roman	Petushkov	(RUS)

2.	Irek	Zaripov	(RUS)

3.	Ramil	Ilalutdinov	(RUS)

4.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

20 km f stående menn
1.	Rushan	Minnegulov	(RUS)

2.	Vladimir	Kononov	(RUS)

3.	Nils-Erik	Ulset	(NOR)

7.	Vegard	Dahle	(NOR)

9.	Hakon	Olsrud	(NOR)

sprint sittende kvinner
1.	Andrea	Eskau	(GER)

2.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

3.	Anja	Wicker	(GER)

sprint sittende menn
1.	Irek	Zaripov	(RUS)

2.	Roman	Petushkov	(RUS)

3.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

sprint f stående kvinner
1.	Katarzyna	Rogowiec	(POL)

2.	Maija	Jarvela	(FIN)

3.	Shoko	Ota	(JPN)

5.	Anne	Karen	Olsen	(NOR)

9.	Marie	Karlsen	(NOR)

sprint f menn stående
1.	Vladimir	Kononov	(RUS)

2.	Sergey	Lapkin	(RUS)

3.	Azat	Karachurin	(RUS)

8.	Nils-Erik	Ulset	(NOR)

9.	Vegard	Dahle	(NOR)

13.	Hakon	Olsrud	(NOR)

sprint f synshemmede kvinner
1.	Oksana	Shyshkova	(UKR)

2.	Elena	Remizova	(RUS)

3.	Vivian	Hösch	(GER)

6.	Hanna	Lovise	Sargenius	(NOR)
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sprint f synshemmede menn
1.	Stanislav	Chokhlaev	(RUS)

2.	Brian	McKeever	(CAN)

3.	Aleksei	Toropov	(RUS)

16.	Eirik	Bye	(NOR)

10 km sittende menn
1.	Roman	Petushkov	(RUS)

2.	Ramil	Ilalutdinov	(RUS)

3.	Irek	Zaripov	(RUS)

4.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

5 km sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Lyudmyla	Pavlenkov	(UKR)

3.	Andrea	Eskau	(GER)

5 km c stående kvinner
1.	Katarzyna	Rogowiec	(POL)

2.	Iuliia	Batenkova	(UKR)

3.	Anne	Karen	Olsen	(NOR)

7.	Marie	Karlsen	(NOR)

10 km c stående menn
1.	Rushan	Minnegulov	(RUS)

2.	Vladimir	Kononov	(RUS)

3.	Ilkka	Tuomisto	(FIN)

5.	Vegard	Dahle	(NOR)

9.	Hakon	Olsrud	(NOR)

5 km c synshemmede kvinner
1.	Elena	Remizova	(RUS)

2.	Iuliia	Budaleeva	(RUS)

3.	Valentina	Nevidimova	(RUS)

7.	Hanna	Lovise	Sargenius	(NOR)

wc cable og monneapolis 
26.01.-02.02.2012
12 km sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Francesca	Porcellato	(ITA)

3.	Svetlana	Konovalova	(RUS)

15 km sittende menn
1.	Roman	Petushkov	(RUS)

2.	Chris	Klebel	(CAN)

3.	Irek	Zaripov	(RUS)

6.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

20 km c stående menn
1.	Yoshihiro	Nitta	(JPN)

2.	Vegard	Dahle	(NOR)

3.	Ilkka	Tuomisto	(FIN)

7.	Hakon	Olsrud	(NOR)

5 km sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Anja	Wicker	(GER)

3.	Svetlana	Konovalova	(RUS)

10 km sittende menn
1.	Roman	Petushkov	(RUS)

2.	Chris	Klebel	(CAN)

3.	Enzo	Masiello	(ITA)

4.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

10 km f stående menn
1.	Vladimir	Kononov	(RUS)

2.	Kirill	Mikhaylov	(RUS)

3.	Nils-Erik	Ulset	(NOR)

5.	Vegard	Dahle	(NOR)

9.	Hakon	Olsrud	(NOR)

sprint sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Anja	Wicker	(GER)

3.	Francesca	Porcellato	(ITA)

sprint sittende menn
1.	Roman	Petushkov	(RUS)

2.	Irek	Zaripov	(RUS)

3.	Chris	Klebel	(CAN)

8.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

sprint c stående menn
1.	Vegard	Dahle	(NOR)

2.	Nils-Erik	Ulset	(NOR)

3.	Kirill	Mikhaylov	(RUS)

9.	Hakon	Olsrud	(NOR)

5 km sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Francesca	Porcellato	(ITA)

3.	Anja	Wicker	(GER)

18 km f stående menn
1.	Kirill	Mikhaylov	(RUS)

2.	Vegard	Dahle	(NOR)

3.	Nils-Erik	Ulset	(NOR)

18 km f stående menn
10.	Hakon	Olsrud	(NOR)

wc vuokatti 22.-27.03.2012
sprint sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Lyudmyla	Pavlenkov	(UKR)

3.	Olena	Iurkovska	(UKR)

sprint sittende menn
1.	Roman	Petushkov	(RUS)

2.	Ramil	Ilalutdinov	(RUS)

3.	Irek	Zaripov	(RUS)

11.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

sprint c stående kvinner
1.	Iuliia	Batenkova	(UKR)

2.	Shoko	Ota	(JPN)

3.	Maija	Jarvela	(FIN)

5.	Anne	Karen	Olsen	(NOR)

sprint c stående menn
1.	Vegard	Dahle	(NOR)

2.	Kirill	Mikhaylov	(RUS)

3.	Vladislav	Lekomtcev	(RUS)

10.	Hakon	Olsrud	(NOR)

sprint c synshemmede menn
1.	Brian	McKeever	(CAN)

2.	Nikolay	Polukhin	(RUS)

3.	Stanislav	Chokhlaev	(RUS)

11.	Eirik	Bye	(NOR)

15 km sittende kvinner
1.	Lyudmyla	Pavlenko	(UKR)

2.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

3.	Colette	Bourgonje	(CAN)

30 km c stående menn
1.	Vegard	Dahle	(NOR)

2.	Kirill	Mikhaylov	(RUS)

3.	Vladimir	Kononov	(RUS)

6.	Hakon	Olsrud	(NOR)

5 km sittende kvinner
1.	Mariann	Vestbøstad	Marthinsen	(NOR)

2.	Lyudmyla	Pavlenko	(UKR)

3.	Colette	Bourgonje	(CAN)
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10 km sittende menn
1.	Ramil	Ilalutdinov	(RUS)

2.	Roman	Petushkov	(RUS)

3.	Chris	Klebel	(CAN)

9.	Trygve	Steinar	Larsen	(NOR)

5 km f stående kvinner
1.	Iuliia	Batenkova	(UKR)

2.	Katarzyna	Rogowiec	(POL)

3.	Maija	Jarvela	(FIN)

8.	Anne	Karen	Olsen	(NOR)

10 km f stående menn
1.	Vladimir	Kononov	(RUS)

2.	Rushan	Minnegulov	(RUS)

3.	Vegard	Dahle	(NOR)

4.	Nils-Erik	Ulset	(NOR)

13.	Hakon	Olsrud	(NOR)

10 km f synshemmede menn
1.	Brian	McKeever	(CAN)

2.	Stanislav	Chokhlaev	(RUS)

3.	Nikolay	Polukhin	(RUS)

13.	Eirik	Bye	(NOR)

skandinavisk cup sammenlagt
kvinner
1.	Martine	Ek	Hagen,	NOR

2.	Britt	Ingunn	Nydal,	NOR

3. Stina Nilsson, SWE

4.	Sara	Lindborg,	SWE

5.	Ritta-Lisa	Roponen,	FIN

6. Emma Wiken, SWE

7.	Raghild	Haga,	NOR

8.	Maija	Hakala,	FIN

9.	Kari	Øyre	Slind,	NOR

10.	Astrid	Øyre	Slind,	NOR

11.	Maria	Nysted	Grønvoll,	NOR

12.	Laura	Ahervo,	FIN

13.	Kristin	Gausen,	NOR

14.	Kathrine	Rolsted	Harsem,	NOR

15.	Hilde	 Lauvhaug	,	NOR

16.	Kari	VikhagenGjeitnes,	NOR

17.	Lina	Korsgren,	SWE

18. Jennie  Øberg, SWE

19. Mia Eriksson, SWE

20. Eva Svensson, SWE

21. Helene Øderlund, SWE

22.	Silja	Tarvonen,	FIN

23.	Tuva	Toftdahl	Staver,	NOR

24.	Sofia	Bleckur,	SWE

25.	Marte	Monrad-Hansen,	NOR

26.	Maren	Wangensteen,	NOR

27.	Marjaana	Pitkaenen,	FIN

28.	Sara	Svendsen,	NOR

29.	Silje	Øyre	Slind,	NOR

30.	Barbro	Kvåle,	NOR

menn
1.	John	Kristian	Dahl,	NOR

2.	Didrik	Tønseth,	NOR

3.	Niklas	Dyrhaug,	NOR

4.	Kristian	Tettli	Rennemo,	NOR

5.	Fredrik	Karlsson,	SWE

6.	Finn	Hågen	Krogh,	NOR

7.	Ari	Luusua,	FIN

8.	Jussi	Simula,	FIN

9.	Ronny	Fredrik	Ansnes,	NOR

10.	Snorri		Einarsson,	NOR

11. Robin Norum, SWE

12. Anatoliy Romanov, RUS

13.	Johan	Kjølstad,	NOR

14.	Johan	Olsson,	SWE

15.	Timo	Andre	Bakken,	NOR

16.	Ånund	Lid	Byggland,	NOR

17.	Eivind	Bakkene,	NOR

18.	Niklas	Colliander,	FIN

19.	Lars	Nelson,	SWE

20.	Anton	Lindblad,	SWE

21.	Emil	Iversen,	NOR

22.	Torgeir	Skare	Thygesen,	NOR

23. Jens Eriksson, SWE

24.	Andreas	Myran	Steen,	NOR

25.	Pavel	Simlatov,	RUS

26. Viktor Romanov, RUS

27.	Haakon	Mikalsen,	NOR

28.	Jørgen	Braathen,	NOR

29.	Øyvind	Gløersen,	NOR

30.	Mikko	Koutaniemi,	FIN

statoil norgescup senior  
sammenlagt
kvinner
1.  Astrid Øyre Slind

	 Oppdal	IL-ski/Team	Trøndelag

2.		Celine	Brun-Lie,	Njård

3.		Tuva	Toftdahl	Staver,	Heming,	IL-Ski

4.		Martine	EK	Hagen,	Bul	IL

5.		Kathrine	Rolsted	Harsem

	 IL	Varden/Team	Hovden

6. Kari Vikhagen Gjeitnes, Henning Skilag

7.		Bettina	Gruber,	Strindheim	IL

8.		Mari	Eide,	Øystre	Slidre	IL

9.  Marte Monrad-Hansen

	 IL	Heming-Ski/Team	NTNU

10.	Maiken	Caspersen	Falla,	Gjerdrum	IL-Ski

menn
1.  Finn Hågen Krogh

	 Tverrelvdalen	IL/Team	Nordlysbyen	Ski

2.  Chris Andre Jespersen

	 Byåsen	IL/Team	Veidekke

3.		Didrik	Tønseth,	Byåsen	IL

4.		Andrew	Musgrave,	Røa	IL/Team	Hovden

5.		Martin	Johnsrud	Sundby,	Røa	IL

6.		Håkon	Mikalsen,	Nordreisa	IL

7.  Anders Tettli Rennemo

	 Leksvik	IL/Team	Trøndelag

8.  Snorri Einarsson, Tromsø Skiklubb

9.  Petter Eliassen, Byaasen Skiklub

10.	Per	Kristian	Nygård,	Vestre	Spone	IF

statoil norgescup u-23  
sammenlagt
kvinner
1.  Tuva Toftdahl Staver

	 Heming,	IL-ski/Team	NTNU

2.		Martine	EK	Hagen,	Bul	IL

3.		Mari	Eide,	Øystre	Slidre	IL

4.		Kathrine	Rolsted	Harsem

	 ILVarden/Team	Hovden

5.		Emilie	Kristoffersen,	Alta	IF

6.		Anna	Svendsen,	Tromsø	SK-Langrenn

7.  Solveig Wiggen Andreassen  

 Kvaløysletta Skilag

8.		Ragnhild	Haga,	Heming,	IL-ski

9.  Maria Strøm Nakstad

 Byaasen SK/Team Trøndelag

10. Solveig Steinsland

	 		IL	Vindbjart/Team	Hovden

menn
1.		Didrik	Tønseth,	Byåsen	IL

2.		Håkon	Mikalsen,	Nordreisa	IL

3.  Finn Hågen Krogh

	 Tverrelvdalen	IL/Team	Nordlysbyen	Ski

4.		Andrew	Musgrave,	Røa	IL/Team	Hovden

5.		Espen	Udjus	Frorud

	 Skiptvet	IL/Team	Hovden

6.  Torgeir Skare Thygesen

	 IL	Korlevoll-Odda/Team	Hovden

7.  Mathias Rundgreen

	 Byaasen	IL/Team	Trøndelag

8.		Tomas	Northug,	Strindheim	IL

9.  Ronny Fredrik Ansnes

	 Klæbu	IL/Team	Trøndelag

10. Petter Soleng Skinstad

	 		Vind	IL/Team	Norgeshus
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norgescup funksjonshemmede 
sammenlagt
kvinner sittende
1.  Mariann Vestbøstad Marthinsen 

	 Loddefjord	IL

menn sittende
1.		Trygve	Steinar	Larsen	

kvinner stående:
1.		Hanna	Lovise	Sargenius		Kjelsås	IL

2.		Hanne	Vadseth	Tormefjord	IL

menn stående
1.		Vegard	Dahle	NTNUI

2.		Hakon	Olsrud	Nordbygda/Løten	Ski

3.		Nils-Erik	Ulset	Tingvoll	IL

jenter stående
1.		Anne	Karen	Olsen	

 Svea Skilag/Team Hadeland

2.		Marie	Karlsen	Vind	IL

gutter stående
1.		Eirik	Bye	Oppegård	IL

2.		Lars	Henrik	Mårtensson	Vikersund	IF

statoil norgescup junior 
sammenlagt
jenter 17 år
1. Selma Ahlsand 

	 Kjelsås	IL-Ski/Team	Kollen

2.	Lovise	Heimdal,	NNS/Bardu	IL

3.	Inger	Bonden,	Sande	Sportsklubb

4.	Anna	Emilie	Kant,	NTG-L/Hernes	IL

5.	Magni	 Smedås,	MVS/Nansen,	IL

6. Mille Bøhm Syversen

 NTG-G/Bækkelaget SK

7.	Lisa	Kvamme,	NTG-L/Vegårshei	IL

8.	Ane	Blomseth	Johnsen,	Ås	IL

9. Andrine Benjaminsen 

	 Lillomarka	SK/Team	Kollen

10.	Karoline	Wollan,	Byåsen	IL

gutter 17 år
1.	Eirik	Augdal,	Haugsbygd	IF

2. Kristian Græsli, Hamar SK

3.	Aksel	Rosenvinge,	Oseberg	Skilag

4.	Audun	Erikstad,	Vadsø	SK

5.	Torgeir	Sulen	Hovland,	Medkila	SL

6.	Gaute	Kvåle,	HSG/Røldal	IL

7.	Ole	Jørgen	Bruvoll,	Lierne	IL

8.	Erling	Tofte,	Lillehammer	Skiklubb

9.	Thomas	Ekren,	NTG-L/Melhus	IL

10.		Sindre	Folkvord,	HSG/Sandnes	IL

jenter 18 år
1. Thea	Krokan	Murud,	NTG-L/Roterud	IL

1.  Silje Theodorsen, Kvaløysletta Skilag

3.	Linn	Eriksen,	Heming,	IL-Ski

4.	Anikken	Gjerde	Alnæs,	NTG-L/	 	

	 Gjerdrum	IL-Ski

5.	Ingeranne	Strøm	Nakstad	

 Byaasen Skiklubb

6. Eirin Christina Roland Udnaes  

	 NTG-L/Lillehammer	Skiklubb

7.	Ine	Løvlien,	Kirkenes	og	Omegn	SK

8. Julie Vollum Bø

	 NTG-L/Lillehammer	Skiklubb

9. Emilie Slåtto 

	 Gomnes	Holeværingen,	IL	Ski

10. Siri Sandsengen 

	 	Rogne	IL/Team	Valdres	Ski

11. Hege Djukastein 

	 		Bulken	IL/Vossalangrenn

gutter 18 år
1.	Vebjørn	Turtveit,	Voss	IL/Vossalangrenn

2.	Gjøran	Tefre,	NTG-G/Førde	IL

3.	Magne	Haga,	Åsen	IL

4.	Petter	Reistad,	Bærums	Verk	IF

5.	Chrisander	Skjønberg	Holth	 	

	 NTG-G/Birkebeineren,	IF

6.	Johan	Hoel,	Åsen	IL

7.	Eivind	Romberg	Kvaale,	Høydalsmo	IL

8. Kasper Stadaas  

	 Heming	IL-Ski/Team	Kollen

9.	Borger	Christopher	Melsom,	Fossum	IL

10.	Eivind	Krane	Heimdal,	Bardu	IL

jenter 19/20år
1.	Barbro	Kvåle,	Brandbu	IF

2.	Anne	Kjersti	Kalvå,	Lundamo	IL

3.	Hilde	Losgård	Landheim,	Tynset	IF

4.	Anne-Tine	Markset,	BUL	IL

5.	Emilie	 Fleten,	Gol	IL

6.	Merete	Myrseth,	MVS/Øverbygd	IL

7.	Britt	Thorshaug,	Granrud,	Rendalen	IL

8.	Martine	Ranum	Lehn,	Byaasen	Skiklubb

9. Marit Robertsen, Kvaløysletta Skilag

10. Trude Nonstad Fornes, Ranheim SK

gutter 19/20år
1.	Sindre	Bjørnestad	Skar,	Bærums	Verk	IF

2. Håvard Solås Taugbøl

	 Lillehammer	Skiklubb/Team	Birken

3.	Martin	Løwstrøm	Nyenget

	 Siggerud	IL-Ski

4.	Daniel	 Stock,	Vadsø	SK

5.	Simen	Hegstad	Krüger	

	 Lyn	Ski/Team	Kollen

gutter 19/20år
6.	Vetle	Sjåstad	Christiansen,	Geilo	IL

7.	Ole	Anders	Hattestad,

	 NTG-L/Lillehammer	Skiklubb

8. Mathias Borgnes,  

	 Heming	IL-Ski/Team	Kollen

9. Sindre Sætre Hammerlund, 

 Asker SK/Team G-Sport Asker

10.	Johannes	Tingnes	Bø,	Markane	IL
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telemark



beretning 2011-2012

telemarkskomiteen (tk)
Leder Birger Goberg, Buskerud

Nestleder	 Iver	Olav	Krohn,	Møre	og	Romsdal

Medlem Finn Annmark, Akershus

Medlem	 Mai-Linn	Vinger,	Oppland

Medlem Anne Nome, Akershus

UngdomsRepresentant								 Jørgen	Steen	Holst,	Oslo

FIS-representant	  Kjell-Gunnar Dahle, Telemark

Assosiert	medlem,	Randonee Martin Bartnes, Sør-Trøndelag

Sesongen	startet	opp	med	arbeidsmøte	på	Olympiatoppen	
12.-13.08.2011	med	fokus	på	ferdigstillelse	av	terminliste	
i	tillegg	til	strukturering	av	møteaktivitet	og	aksjoner	for	
kommende	sesong.	

Så	langt	i	sesongen	2011-12	har	komiteen	hatt	9	komitémøter:	

12-13.	august,	06.	september,	10.	oktober,	15.	november,	06.	

desember, 18. januar, 06. februar, 06. mars og 10.april i tillegg til ulike 

fagspesifikke arbeidsmøter. Arbeidet til komiteen tar utgangspunkt 

i vedtatt handlingsplan for 2010-2012. Målsettinger og tiltak er 

konkretisert gjennom en aksjonsplan med ansvarlig person og 

tidsfrister. Handlingsplaner, aksjonsplan, møteaktivitet og referater 

ligger	tilgjengelig	på	www.skiforbundet.no/telemark	

TK har god kontakt med vår ansatte Jo Mork, som også har deltatt 

på de fleste TK møtene. På grunn av mange arbeidsoppgaver og økte 

midler gjennom ny sponsor og økte dermed aktiviteter har vi våren 

2012 tilsatt Petter Ekran som blir ansvarlig for det administrative. 

TK har gjennom hele sesongen også hatt Morten Nordli som innleid 

konsulent. Mortens hovedoppgaver har vært innen breddeidrett, 

utdanning,	media	og	web,	men	han	har	også	bidratt	innen	administrasjon.

Eivind Modalsli og Nils Bjarne Krohn har fungert som assistent/

teknisk trener på landslaget.

to fagmøter er gjennomført i 2011 
Vårfagmøte på Gardermoen 27.-28. mai og Høstfagmøte i Skurdalen 

21-23 oktober. Begge møtene hadde et bra oppmøte med over 20 

engasjerte deltakere.

TK/Regelutvalg	består	av	Odd	Inge	Austevoll	(Hordaland)	og	Trond	

Gunleiksrud	(Vestfold).	Utvalget	har	ansvar	for	oppdatering	av	

regelverk, svare på regelrelaterte spørsmål og koordinere arbeidet i 

forhold til internasjonale bestemmelser.

TK/Eliteutvalg	består	for	sesongen	2011	og	2012	av	Lars	Ove	Berge	

(leder),	Jo	Mork,	Eivind	Modalsli,	Birger	Goberg,	Bjørn-Erik	

Gunnerød, Nils Bjarne Krohn. Utvalget utarbeider uttakskriterier 

og foretar uttak til internasjonale konkurranser. Norsk Skialpinisme 

ble en del av NSF i forrige sesong, organisert under grenen telemark 

med betegnelsen Randonee. Randonee har ett assosiert medlem i 

telemarkkomiteen. Samarbeidet her fungerer fint både administrativt 

og i rennsammenheng.

breddeidrett – regionsprosjektet
Gjennom regionsprosjektet er det lagt opp til fellessamlinger og 

samarbeid på tvers av klubber. Prosjektet kjøres i fem regioner der 

hver region har en ansvarlig. Følgende regioner er med: Akershus/

Oslo,	Hedemark	/Oppland,	Møre	og	Romsdal/Sør	Trøndelag,	Sogn	

og	Fjordane	og	Telemark/Vestfold.		I	noen	av	regionene	er	det	

etablert egne satsingsgrupper, og det arrangeres regionale cuper. Man 

ønsker også i større grad å involvere kretsapparatet gjennom denne 

satsingen. 

Det	er	gjennomført	bredde/mijøsamling	i	Hintertux	i	uke	40	med	

60	deltagere	og	samling	i	Kvitfjell	2-4	desember	med	200	deltagere.		

Renndeltagelsen i aldersbestemte klasser og i juniorklassene er økene, 

mens seniorklassene for tiden er forholdsvis små. 

 

Telemarknedslaget er et nytt ”rullende” rekrutteringsprosjekt som 

besøker klubber, arrangementer og skidestinasoner. En utstyrshenger 
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med telemarkutstyr for barn og ungdom skal gi flere mulighet 

til å prøve telemark og gi økt kunnskap om idretten ut i miljøet. 

Utstyrshengeren kan også lånes av klubb, krets og region. Gjennom 

sesongen	har	rundt	1500	personer	vært	innom	telemarknedslaget.

Randonee som mosjons/treningsform er i vekst. 

Utstyrsleverandørene rapporterer om stor økning i salget av utstyr, 

noe	som	er	en	god	indikasjon	om	at	sporten	er	i	vekst.	I	løpet	av	

sesongen ble det etablert 2 nye randonee klubber, mens det ble 

opprettet	5	randonee	grupper	i	eksisterende	idrettslag.	I	løpet	av	

sesongen ble det avholdt to åpne samlinger, i november og desember 

med	henholdsvis	10	og	35	deltagere.

Telemarkskomiteen delte ut ildsjelprisen under høstfagmøte 

på	Geilo	til	Boye	Skøre	fra	Vang	IL.	Innenfor	Randonee	er	det	

tildelt aktivitetsmidler for å implementere grenen i NSF, drive 

klubbutvikling, arrangementsutvikling og utdanningsarbeid.

toppidrett
Verdenscupen i telemarkkjøring 2011/2012 besto av 18 renn 

fordelt på seks arrangørland. Første Verdenscup runde i Østerrike 

ble avlyst pågrunn av stort snøfall.  NM ble arrangert i Hurdal, 

arrangert	av	Ullensaker	Skiklubb,	Hagahogget	Låmlag	og	Bekkelaget	

Sportsklubb. Sju utøvere var på landslaget denne sesongen, fire 

kvinner	og	tre	herrer.	Landslaget	har	denne	sesongen	gått	gjennom	

et generasjonsskifte, spesielt på herresiden. Målet på herresiden 

var derfor å skape en ny stamme i laget og være topp fem på alle 

Verdenscuprenn. På kvinnesiden var målet å vinne Verdenscupen 

sammenlagt.

Sigrid Rykhus kom på andreplass i verdenscupen sammenlagt 

for kvinner og tok i tillegg førsteplass i parallellcupen, andreplass 

sprintcupen og tredjeplass i klassiskcupen. Anne Marit Enger kom på 

tredjeplass verdenscupen sammenlagt og andreplass i klassiskcupen. 

Thea	Smedheim	Lunde	som	var	ny	på	laget	denne	sesongen	kom	på	

tredjeplass i sprintcupen sammenlagdt. På herresiden fikk Thomas 

Sand Nordberg en fin 7 plass i verdenscupen sammenlagt. Alle tre 

herrene har denne sesongen tatt et steg videre, vi har oppnådd flere 

pallplasser en forventet i enkelt renn. Vi har lagt oss i god posisjon 

foran en ny sesong. 

Telemarklandslaget har også denne sesongen hatt godt samarbeid 

med	Olympiatoppen,	og	dette	har	bidratt	til	kvalitetsheving	av	både	

treningsøkter	og	treningsplanlegging.	En	utøver	har	hatt	OLT-stipend.

Junior-VM ble i år arrangert i Espot i Spania, med mange gode 

resultater	for	Norge.	Thea	Smedheim	Lunde	fikk	sølv	i	både	sprint	

og parallell. Thomas Sand Nordberg fikk sølv i klassisk. Sondre 

Kristenstuen tok to bronsemedaljer i sprint og klassisk.

I	Randonee	var	det	i	2012	EM	i	Pelevoux	-	Vallouise	i	Frankrike.	

Norge stilte med 12 utøvere i EM.  Norge tok blant annet en sterk 

6.plass i stafett i tillegg til flere sterke individuelle plasseringer. Det 

ble totalt arrangert 6 konkurranser under EM i Frankrike. 

skirenn og arrangement
Denne	vinteren	ble	det	avviklet	totalt	14	NC-renn	i	disiplinene	

bakketelemark og fjelltelemark, inkludert NM. Det ble arrangert 

8	renn	i	bakketelemark	fordelt	på	4	helger,	inkludert	NM	som	

ble	arrangert	i	Hurdal.	Likeledes	ble	det	arrangert	6	renn	i	

fjelltelemarkcupen hvorav Skarvenrittet hadde NM status. På to 

fjelltelemark arrangement har det også blitt arrangert randonee 

konkurranse. Det er arrangert regionale cuper med jevnt over 

god deltakelse. Ellers har det blitt avviklet lokale renn som i stor 

grad har vært rettet mot barn og unge. 10 klubber har arrangert 

telenorkarusellrenn. Det har vært avviklet WC runder på Kvitfjell og 

Rjukan.	Nordre	land	IL	og	Gjøvik	Skiklubb	var	teknisk	arrangør	på	

Kvitfjell.	Fjellguten	Skilag	var	teknisk	arrangør	på	Rjukan.	Løpere	fra	

13 nasjoner stilte til start. 

I	randonee	ble	det	arrangert	6	konkurranser	i	norgescupen	med	

totalt	ca	50	startende.	NM	ble	arrangert	i	Åndalsnes	sammen	med	

NM i fjelltelemark. Det var også en WC-runde i Tromsø, arrangert av 

Laksvatn	Skiskytterlag	og	Blåtind	Artic	race.	I	tillegg	til	norgescupen	

arrangeres det flere lokale randonee konkurranser rundt om i landet. 

I	Troms	og	Finnmark	ble	det	blant	arrangert	North	Mountains	cup	

gjennomført som besto av 3 konkurranser som inneholdt både 

fjelltelemark og randonee.

kompetanseutvikling
Det er arrangert T1 og T2 kurs som en del av regionsprosjektet og 

organisert gjennom kretskontorene. Noe kursaktivitet gjennomføres 

på videregående skoler med skilinje, på folkehøgskoler og på enkelte 

høgskoler. 

Det ble gjennomført trenersamling for klubb- og regionstrenere på 

Raubergstulen / Galdhøpiggen i midten av juli. For arrangører av 

telemarksrenn var det seminar på Geilo 20-23 oktober. På hvert 

norgescuparrangement	(bakketelemark)	utdannes	det	10-20	

portdommere.

Telemark er med i utviklingen av den nye trenerløypa, og det er 
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nedsatt en arbeidsgruppe som ser på kursoppbygging og innhold, 

utarbeider kurslitteratur, bilde - filmmateriale og aktivitetsbank. Bjørn 

Erik Gunnerød har fått ansvar for å koordinere dette arbeidet i grenen.

økonomiske rammevilkår
NSF Telemark har den siste sesongen hatt samarbeidsavtaler med 

Rottefella	og	Victorinox,	og	i	tillegg	klesavtale	med	Missing	Link.	

Dette er resultat av grenens eget markedsarbeid.

Olympiatoppen	gir	støtte	til	øremerkede	prosjekter	for	landslaget.

Før jul i 2011 inngikk NSF en langsiktig avtale med Telemark fylke 

gjennom Telemark Utviklingsfond. Denne avtalen strekker seg fra 

sesongen 2011-12 og syv år over framover til 2018.  Avtalen har i 

år vært markedsført gjennom begrepet « Telemark Region». Vi har 

fått en forutsigbar økonomisk situasjon. Denne avtalen har gitt NSF 

telemark nye muligheter til å utvikle oss videre på alle områder, og 

den gjør oss i stand til å sette oss nye langsiktige mål.  Grenen driver 

rasjonelt og har god økonomistyring.

markedsarbeid
Det jobbes aktivt med markedsarbeid, ett krevende felt. Finn 

Anmark i TK har sammen med Sportssjef Jo Mork hatt 

hovedansvaret.	2	års	avtalene	med	Rottefella	og	Product	Line	for	

merket	Victorinox,	løp	som	avtalt	videre	gjennom	året.	Klesavtale	

med	Missing	Link.	Er	også	inne	på	en	flere	skipoolavtaler	på	utstyr.	

Fikk før jul ny hovedsamarbeidspartner, Telemark Utviklingsfond. 

Samarbeidspartnere er godt fornøyd med resultat og oppfølging. Det 

har vært kontakt med flere samarbeidspartnere som har merkevare 

og profil som harmoniserer godt med verdigrunnlaget i Telemark; 

Ekte Norsk. Mange er positive, men ingen nye avtaler ble påtegnet. 

internasjonalt arbeid
I	sesongen	2011/12	har	den	viktigste	oppgaven	for	FIS	Telemark	

Commitee vært å legge grunnlaget for den nye øvelsen Telemark 

Parallell. Øvelsen ble vedtatt innført i World Cup-sammenheng 

på	FIS	høstmøte	i	Zürich	i	2010,	og	reglene	ble	vedtatt	på	

kalenderkonferansen	i	Portoroz,	Slovenia	i	juni	2011.	Det	norske	

regelverket for parallell ble brukt som utgangspunkt for det nye 

reglementet.

Historiens første World Cup Telemark Sprint Parallell ble kjørt 

på Rjukan fredag 3. februar. Rjukan-arrangørene hadde fått 

med seg Rolf Bryn, Bjørn Erik Gunnerød og Harald Kværner fra 

Hagahogget	Låmlag	i	rennledelsen	for	å	kunne	utnytte	deres	lange	

erfaring med avvikling av parallell-konkurranser, og resultatet ble 

meget godt. De to WC-rennene på Rjukan viste til fulle hva denne 

konkurranseformen	kan	bidra	med	inn	i	FIS-familien,	og	både	

løpere, ledere, publikummere, TV-produsenter og TV-seere likte det 

de så og opplevde.

Malen fra Rjukan ble senere i sesongen brukt både i Steamboat 

Springs og under verdenscupfinalene i Espot, Spania. Dit ble for 

øvrig	Harald	Kværner	hentet	av	FIS	Race	Director	Andreja	Jovan	for	

å veilede og hjelpe de spanske arrangørene.

I	etterkant	er	det	laget	en	promo-video	av	Telemark	Parallell,	basert	

på bilder fra Rjukan, hvor de ulike fasene av konkurransen blir 

belyst.	I	en	utvidet	versjon	er	det	trukket	linjer	helt	tilbake	til	Sondre	

Norheim og Skisportens vugge i Morgedal.

Innføringen	av	parallell-øvelsen	i	World	Cup-programmet	er	første	

skritt	på	veien	mot	OL.	For	å	lykkes	med	det	målet,	må	vi	ha	noe	

spektakulært å selge. Denne sesongens erfaringer har vist at vi har 

fått det produktet vi trodde vi ville få, og oppslutningen er stor 

internasjonalt.

For	FIS	Telemark	Committee	er	det	viktig	å	bli	oppfattet	seriøst	av	

den	øvrige	FIS-familien.	Vi	har	derfor	jobbet	målrettet	for	å	sikre	

tilstrekkelig	representasjon	under	FIS	Congress	i	Sør-Korea	2012	til	

at	vi	er	beslutningsdyktige.	Om	nødvendig	har	vi	innvilget	utvidet	

reisestøtte til de av representantene som ikke får full dekning fra eget 

forbund. En slik strategi vil forhåpentligvis også gi seg utslag i større 

oppslutning om Telemarksporten fra flere nasjoner.

Under VM på Rjukan i 2011 ble det bl.a. arrangert et internasjonalt 

seminar	“The	Future	of	Telemark	skiing	–	to	be	Olympic?”	i	bakkant	

av et merkevarebyggingsseminar i regi av VM-arrangøren og Telemark 

fylkeskommune. Som omtalt annetsteds i beretningen fikk dette 

seminaret vidtrekkende betydning for vår idrett de kommende årene.

Internasjonalt	førte	det	bl.a.	til	at	grenleder	Birger	Goberg	fikk	

anledning	til	å	stille	på	sitt	aller	første	FIS-møte	i	Zürich,	og	at	han	

også	kan	være	til	stede	på	FIS	Congress	i	Sør-Korea.	I	Zürich	var	

også daglig leder i NSFs nye sponsor Telemark Utviklingsfond, Terje 

Bakka,	til	stede.	I	møtet	ble	det	vedtatt	å	avvikle	sammenlagt-tittelen	

i	VM	–	etter	pålegg	fra	FIS	–	og	erstatte	den	med	et	Sondre	Norheim	

Trophy. Telemark Utviklingsfond påtok seg finansieringsansvaret for 

trofeet.	De	første	trofeene	–	en	flott	statuett	kalt	«Opptrekkjaren»,	

lagd av billedhoggeren Knut Skinnarland fra Rauland – ble delt ut 

til	Johanna	Holzmann,	Tyskland	og	Tobias	Müller,	Tyskland	under	

junior-VM i Espot i mars.



I	avtalen	med	Telemark	Utviklingsfond	er	det	avsatt	egne	midler	til	

internasjonalt påvirkningsarbeid. Det jobbes med å lage en konkret 

handlingsplan for dette arbeidet. Blant annet utvikles det forskjellig 

stand-materiell	til	bruk	i	Sør-Korea.	FIS	Telemark	Committee	har	

bedt	FIS	om	å	få	plass	til	en	egen	stand	i	utstillingsområdet	hvor	vi 

kan profilere sporten og bl.a. vise promo-videoen fra Telemark Parallell. 

En	viktig	beslutning	i	Zürich	var	også	å	starte	arbeidet	med	å	bygge	

en forutsigbar internasjonal terminliste, i det henseende at faste 

arrangementer kommer på noenlunde faste tider av sesongen. På 

den måten kan Telemark, som andre skiidretter, bygge opp arrangør-

klassikere gjennom å gi dem nødvendig forutsigbarhet. Norge fremmet 

forslag om å legge våre WC-arrangementer til begynnelsen av mars, 

og	FIS	Telemark	Commitee	besluttet	dette	for	årene	2013-2015.	

Jon	Dammann	ble	i	juni	2011	valgt	til	visepresident	i	International	

Ski	Mountaineering	Federation	(ISMF)	for	to	år.	Der	har	han	

ansvaret for marked og kommunikasjon. Et av satsningsområdene 

til	ISMF	er	å	få	randonee	inn	på	OL	programmet.	Som	et	ledd	i	

dette arbeidet er det viktig å utvikle verdenscupen slik at flest mulig 

nasjoner har mulighet til å stille med utøvere i alle konkurransene.

informasjon og kommunikasjon
Skiforbundets nettsider oppdateres kontinuerlig med nyheter og 

relevant	stoff.		Sosiale	medier	som	Youtube,	Google	og	Facebook	

brukes aktivt for å informere og kommunisere med telemarksmiljøet 

og for å profilere våre samarbeidspartnere. Flere av løperne har 

egne hjemmesider og blogger.  Det sendes ut pressemeldinger med 

resultater og bilder fra internasjonale og større nasjonale renn samt 

landslagets aktivitet. Telemark produserer selv mye stoff i form av 

tekst, bilder og film, og arbeider aktivt mot media i samarbeid med 

NSF’s	journalist.	Det	lages	saker	om	telemarksporten	til	hvert	

nummer av bladet Skisport. Samsarbeidspartnere blir oppdatert med 

informasjon og bildemateriale. Randonee sin nettside har vært ski- 

alpinisme.no der det har blitt publisert informasjon og reportasjer om 

samlinger og konkurranser. Det har ellers vært jobbet aktivt innenfor 

randonee for å få dekning i lokale aviser der utøverne hører hjemme.   

NSF-telemark har en klar målsetting om å øke synlighet i 

mediabildet. Det var igjen TV-produksjon under verdenscuprennet 

på Rjukan, og for første gang i historien ble et Sprint Parallell 

renn	sendt	på	TV.		I	snitt	386000	seere	fulgte	sendingen.		Mange	

positive tilbakemeldinger styrker troen på at  denne disiplinen 

har et format som egner seg for TV.  En redigert sending ble sendt 

på	Eurosport	i	24	land.	Gjennom	en	økt	satsing	på	video	som	

kommunikasjonsmiddel har synligheten i sosiale medier og ikke 

minst på riksdekkende TV økt.  Egenprodusert materiale har 

gitt nyhetsinnslag på NRK 1 fra hvert arrangørsted i sesongens 

verdenscup gjennom sesongen.  

Prosjektet Telemarknedslaget har vært tilstede på arrangementer 

og på skidestinasjoner med hensikt om å øke rekrutteringen 

ved å promotere telemarksporten og informere om bredde og 

utdanningstiltak. Det er utarbeidet et eget design for prosjektet som 

brukes på utstyrshengeren, på barneski og bekledning som er til 

salgs. Å komme ut i miljøene og snakke med folk har vært viktig. 

Man forsøker å gjøre kommunikasjonen mellom klubber/regioner 

og TK/utvalg mer direkte ved at alle styre- og utvalgsmedlemmer 

har sine spesifikke ansvarsområder. Kontaktinformasjon og 

ansvarsfordelingen er publisert på nettsidene.

ledelse, organisering og styring
Sesongen 2011/2012 har vært svært krevende adminstrativt. 

Samtidig som vi har redusert bemanningen, har vi hatt store 

ambisjoner og ønsker om å videreutvikle telemarksporten både 

nasjonalt og internasjonalt. Det har derforfor vært nødvendig å gjøre 

noen arbeidsmessige prioriteringer i løpet av året.

Jo Mork tok over som sportsjef med både et admistrativt og sportlig 

ansvar sommer 2011. Morten Nordli sluttet samtidig i sin faste 

stilling i NSF, og begynte som konsulent med hovedoppgaver innen 

bredde-	og	rekrutteringsarbeid,	media/web	og	igangsetting	av	

“telemarknedslaget”.	I	forbindelse	med	økte	økonomiske	rammer	

i 2012, har vi ansatt Petter Ekran vinter 2012 i fast stilling som 

sportskonsulent med hovedansvar for den administrative driften. 

Til tross for et stort arbeidspress for de ansatte, har oppgavene blitt 

utført svært godt.

Telemarkskomiteen har arrangert vårfagmøte i 2011, høstfagmøte i 

2011	og	plalegger	vårfagmøte	2012.	I	tillegg	har	TK	hatt	faste	møter	

en gang pr. mnd.

landslagssjef og trenere
Jo	Mork,	Landslagssjef.	100	%	stilling.

Nils Bjarne Krohn, assistenttrener, innleid på døgnbasis

Eivind Modalsli, assistenttrener, innleid på døgnbasis

(Nils	Bjarne	Krohn	og	Eivind	Modalsli	har	delt	på	assistentjobben	på	

samlinger	og	renn).

elitelag 2010/2011
Sigrid Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb

Anne	Marit	Enger,	IL	Trysilgutten

Thea	Smedheim	Lunde,	Ullensaker	Skiklubb

Maren	Ulvestad	Haugstuen,	Hagahogget	Låmlag

Jørgen	Steen	Holst,	IL	Heming

Thomas Sand Nordberg, Gjøvik Skiklubb

Sondre	Kristenstuen,	Nordre	Land	IL

løpere som deltar i prosjektet 
”morgendagens helter”
Linnea	Bævre,	Surnadal	IL

Amund	Morstøl	Walde,	Isfjorden	IL

Lasse	Skøre,	Vang	IL
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nm racing hurdal
02.03.2012-04.03.2012
kvinner senior
parallell sprint
1.		LUNDE	Thea	Smedheim

 Ullensaker Skiklubb

2.	RYKHUS	Sigrid	,	Peer	Gynt	Alpintklubb

3.	ILEBREKKE	Mathilde,	Hafjell	Telemark

sprint 
1.	RYKHUS	Sigrid	,	Peer	Gynt	Alpintklubb

2.	ILEBREKKE	Mathilde,	Hafjell	Telemark

3.	LUNDE	Thea	Smedheim,	Ullensaker	SK

klassisk 
1.	ILEBREKKE	Mathilde,	Hafjell	Telemark

2.	LUNDE	Thea	Smedheim

 Ullensaker Skiklubb

3.	RYKHUS	Sigrid	,	Peer	Gynt	Alpintklubb

menn senior 
parallell sprint 
1.	KRISTENSTUEN	Sondre,	Nordre	Land	Il		

2.	SAND	NORDBERG	Thomas

 Gjøvik Skiklubb  

3.	STRØMME	SVENDSEN	Eyolf,	Il	Heming

sprint 
2.	KRISTENSTUEN	Sondre,	Nordre	Land	Il		

3.	HOLST	Carl	Joergen,	Il	Heming

4.	SAND	NORDBERG	Thomas

 Gjøvik Skiklubb

klassisk 
2.	SAND	NORDBERG	Thomas

 Gjøvik Skiklubb  

3.	KRISTENSTUEN	Sondre,	Nordre	Land	Il		

4.	LØKEN	Trym,	Bækkelaget	Sportsklubb

menn junior 
parallell sprint 
1.	KRISTENSTUEN	Sondre,	Nordre	Land	Il

2.	SAND	NORDBERG	Thomas

 Gjøvik Skiklubb  

3.	LØKEN	Trym,	Bækkelaget	Sportsklubb

sprint 
1.	KRISTENSTUEN	Sondre,	Nordre	Land	Il		

2.	SAND	NORDBERG	Thomas

 Gjøvik Skiklubb  

3.	VALDE	Amund	Morstøl

klassisk 
1.	SAND	NORDBERG	Thomas

 Gjøvik Skiklubb  

klassisk
2.	KRISTENSTUEN	Sondre,	Nordre	Land	Il		

3.	LOEKEN	Trym,	Bækkelaget	Sportsklubb

kvinner junior 
parallell sprint 
1.	LUNDE	Thea	Smedheim

 Ullensaker Skiklubb

2.	KJØLSETH	Guro	Heide,	Spkl	Rival

3.	HAUGEN	Sarah	Fiskaa,	IL	Bjørn

sprint 
1.	LUNDE	Thea	Smedheim

 Ullensaker Skiklubb

2.	KJØLSETH	Guro	Heide,	Spkl	Rival

3.	BÆVRE	Linnea,	Surnadal	il

klassisk 
1.	LUNDE	Thea	Smedheim,	Ullensaker	

Skiklubb

2.	MINKEN	Pernille

3.	MINKEN	Pia

nm fjelltelemark
skarvenrittet, 24.03.2012 
kvinner senior 
1.	ILEBREKKE	Mathilde,	Hafjell	Telemark

2.	HAUGEN	Sarah	Fiskaa,	IL	Bjørn

3.	KJØLSETH	Guro	Heide,	Spkl	Rival

kvinner junior 
1.	HAUGEN	Sarah	Fiskaa,	IL	Bjørn

2.	KJØLSETH	Guro	Heide,	Spkl	Rival

3.	DAHLE	Karoline	Reitan,Åndalsnes	IF

menn senior 
1.	SØVIK	Børge,	Isfjorden	il

2.	KROHN	Nils	B	Næss,	Åndalnes	if

3.	SØVIK	Kjetil,	Isfjorden	il

menn junior 
1.	VALDE	Amund	Morstøl,	Isfjorden	il

2.	KJØLSETH	Vidar	Heide,	SPKL	Rival

3.	HOLE	Sivert,	Åndalsnes	IF

world cup 
sammenlagt total cupen
kvinner
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

3.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

6.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

9.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

13.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

kvinner
22.	BÆVRE	Linnea	(NOR)

23.	KJØLSETH	Guro	Helde	(NOR)

24.	GRESAKER	Ida	(NOR)

klassisk cupen
kvinner
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

3.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

9.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

10.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

16.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

21.	BÆVRE	Linnea	(NOR)

22.	GRESAKER	Ida	(NOR)

23.	KJØLSETH	Guro	Helde	(NOR)

parallell cup
kvinner
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	GRENIER-Soliget	LauraFRA

3.	DUEDAHL	JulieDAN

5.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

8.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

10.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

11.	HAUGSTUEN	Maren(NOR)

17.	KJØLSETH	Guro	Helde	(NOR)

22.	GRESAKER	Ida	(NOR)

bohinj (slo), 22.01.2012 
sprint
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

4.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

8.	HAUGSTUEN	Maren	Ulvestad	(NOR)

bohinj (slo), 23.01.2012 
sprint
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

3.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

10.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

kvittfjell (nor), 28.01.2012 
sprint
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	HOLZMANN	Johanna	(GER)
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sprint
7.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

8.	HAUGSTUEN	Maren	Ulvestad	(NOR)

kvittfjell (nor), 29.01.2012 
klassisk
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	HOLZMANN	Johanna	(GER)

7.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

DNF.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

rjukan (nor), 02.02.2012 
sprint
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

3.	GRENIER-SOLIGET	Laura	(FRA)

4.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

9.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

10.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

rjukan (nor), 03.02.2012 
parallel sprint
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	DUEDAHL	Julie	(DAN)

5.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

5.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

9.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

DNF.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

rjukan (nor), 04.02.2012 
parallel sprint
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	HOLZMANN	Johanna	(GER)

3.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

5.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

5.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

5.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

10.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

steamboat (usa), 13.02.2012 
klassisk
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

3.	MCKINSTRY	Madi	(USA)

DNF.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

steamboat (usa), 14.02.2012 
klassisk
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

3.	MCKINSTRY	Madi	(USA)

DNF.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

steamboat (usa), 16.02.2012 
sprint
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

3.	FAIVRE	Nolwenn	(FRA)

5.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

steamboat (usa), 17.02.2012 
parallel sprint
1.	TAYLOR	Zoe	(USA)

2.	GRENIER-SOLIGET	Laura	(FRA)

3.	DUEDAHL	Julie	DAN	

4.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

DNF.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

steamboat (usa), 18.02.2012 
sprint
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

3.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

DNF.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

vallée de chamonix (fra), 11.03.2012 
klassisk
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	MEYER	Sandrine	(SUI)

5.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

6.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

8.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

vallée de chamonix (fra), 12.03.2012  
sprint
1.	MEYER	Sandrine	(SUI)

2.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

3.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

	8.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

 9.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

les contamines montjoie (fra)
13.03.2012 
sprint
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	MEYER	Sandrine	(SUI)

5.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

6.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

13.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

espot (spa), 16.03.2012 
klassisk
1.	REYMOND	Amelie	(SUI)

2.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

3.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

7.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

13.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

16.	BÆVRE	Linnea	(NOR)

17.	GRESAKER	Ida	(NOR)

18.	KJØLSETH	Guro	Helde	(NOR)

DNF.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

espot (spa), 17.03.2012 
parallel sprint
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

5.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

6.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

8.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

espot (spa), 18.03.2012 
sprint
1.	RYKHUS	Sigrid	(NOR)

2.	REYMOND	Amelie	(SUI)

3.	HOLZMANN	Johanna	(GER)

4.	LUNDE	Thea	Smedheim	(NOR)

5.	ENGER	Anne-Marit	(NOR)

9.	ULVESTAD	HAUGSTUEN	Maren	(NOR)

15.	GRESAKER	Ida	(NOR)

18.	BÆVRE	Linnea	(NOR)

19.	KJØLSETH	Guro	Helde	(NOR)

DNF.	ILEBREKKE	Mathilde	(NOR)

world cup 
sammenlagt total cupen
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	MUELLER	Tobias	(GER)

3.	DAYER	Bastien	(SUI)

7.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)
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world cup 
sammenlagt total cupen
8.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

9.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

16.	SKØRE	Lasse	(NOR)

25.	LØKEN	Trym	(NOR)

26.	VALDE	Amund	(NOR)

36.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

57.	KJØLSETH	Vidar	Helde	(NOR)

klassisk cup
1.	MUELLER	Tobias	(GER)

2.	DAYER	Bastien	(SUI)

3.	LAU	Philippe	(FRA)

5.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

6.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

9.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

17.	SKØRE	Lasse	(NOR)

31.	VALDE	Amund	(NOR)

36.	LØKEN	Trym	(NOR)

43.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

parallell cup
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	MUELLER	Tobias	(GER)

3.	DAYER	Bastien	(SUI)

5.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

9.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

11.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

12.	SKØRE	Lasse	(NOR)

19.	VALDE	Amund	(NOR)

20.	LØKEN	Trym	(NOR)

26.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

43.	KJØLSETH	Vidar	Helde	(NOR)

bohinj (slo), 22.01.2012 
sprint
	1.	LAU	Philippe	(FRA)

	2.	LAU	Sven	(FRA)

	3.	DAYER	Bastien	(SUI)

16.	SKØRE	Lasse	(NOR)

bohinj (slo), 23.01.2012 
sprint
1.	MUELLER	Tobias	(GER)

2.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

3.	DAYER	Bastien	(SUI)

14.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

kvittfjell (nor), 28.01.2012 
sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

3.	HOLZMANN	Benedikt	(GER)

9.	SKØRE	Lasse	(NOR)

11.	LØKEN	Trym	(NOR)

15.	VALDE	Amund	(NOR)

18.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

29.01.2012 
klassisk
1.	MUELLER	Tobias	(GER)

2.	DAYER	Bastien	(SUI)

3.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

15.	LØKEN	Trym	(NOR)

20.	VALDE	Amund	(NOR)

21.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

DNF.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

rjukan (nor), 02.02.2012 
sprint
1.	DAYER	Bastien	(SUI)

2.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

3.	LAU	Philippe	(FRA)

7.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

16.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

18.	SKØRE	Lasse	(NOR)

19.	LØKEN	Trym	(NOR)

25.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

28.	VALDE	Amund	(NOR)

rjukan (nor), 03.02.2012 
parallel sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	HOLZMANN	Benedikt	(GER)

3.	DAYER	Bastien	(SUI)

5.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

5.	SKØRE	Lasse	(NOR)

9.	LØKEN	Trym	(NOR)

9.	VALDE	Amund	(NOR)

9.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

22.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

24.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

rjukan (nor), 04.02.2012 
parallel sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	MUELLER	Tobias	(GER)

3.	DAYER	Bastien	(SUI)

parallel sprint
5.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

5.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

9.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

9.	VALDE	Amund	(NOR)

17.	INGEBRETSEN	Sebastian	(NOR)

20.	LØKEN	Trym	(NOR)

22.	SKØRE	Lasse	(NOR)

steamboat (usa), 13.02.2012 
klassisk
1.	DAYER	Bastien	(SUI)

2.	MUELLER	Tobias	(GER)

3.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

5.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

6.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

DNF.	SKØRE	Lasse	(NOR)

steamboat (usa), 14.02.2012 
klassisk
1.	MUELLER	Tobias	(GER)

2.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

3.	LAU	Philippe	(FRA)

8.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

19.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

DNF.	SKØRE	Lasse	(NOR)

steamboat (usa), 16.02.2012 
sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	LAU	Sven	(FRA)

3.	MUELLER	Tobias	(GER)

4.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

5.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

7.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

12.	SKØRE	Lasse	(NOR)

steamboat (usa), 17.02.2012 
parallel sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	DAYER	Bastien	(SUI)

3.	MUELLER	Tobias	(GER)

5.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

9.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

9.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

9.	SKØRE	Lasse	(NOR)

steamboat (usa), 18.02.2012 
sprint
1.	MUELLER	Tobias	(GER)

2.	DAYER	Bastien	(SUI)
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sprint
3.	LAU	Sven	(FRA)

6.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

7.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

8.	SKØRE	Lasse	(NOR)

DNF.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

vallée de chamonix (fra), 11.03.2012 
klassisk
1.	DAYER	Bastien	(SUI)

2.	LAU	Chris	(FRA)

3.	LAU	Philippe	(FRA)

9.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

10.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

22.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

vallée de chamonix (fra), 12.03.2012 
sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	BOUVIER	Antoine	(FRA)

3.	DAYER	Bastien	(SUI)

8.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

DNF.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

DNF.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

les contamines montjoie (fra)
13.03.2012 
sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	DAYER	Bastien	(SUI)

3.	MUELLER	Tobias	(GER)

6.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

10.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

11.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

espot (spa), 16.03.2012 
klassisk
1.	LAU	Chris	(FRA)

2.	LAU	Philippe	(FRA)

3.	MUELLER	Tobias	(GER)

6.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

7.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

12.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

21.	VALDE	Amund	(NOR)

30.	SKØRE	Lasse	(NOR)

32.	LØKEN	Trym	(NOR)

DNF.	KJØLSETH	Vidar	Helde	(NOR)

espot (spa), 17.03.2012 
parallell sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	MUELLER	Tobias	(GER)

3.	BOUVIER	Antoine	(FRA)

6.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

10.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

11.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

espot (spa), 18.03.2012 
sprint
1.	LAU	Philippe	(FRA)

2.	MUELLER	Tobias	(GER)

3.	HOLST	Carl	Jørgen	(NOR)

6.	KRISTENSTUEN	Sondre	(NOR)

11.	SAND	NORDBERG	Thomas	(NOR)

15.	SKØRE	Lasse	(NOR)

20.	LØKEN	Trym	(NOR)

21.	VALDE	Amund	(NOR)

40.	KJØLSETH	Vidar	Helde	(NOR)

world cup randonee menn
sammenlagt
1.	JORNET	BURGADA,	Kilian(ESP)

2.	BON	MARDION,	William(FRA)

3.	REICHEGGER,	Manfred(ITA)

 

34.	SKJERVHEIM,	Lars	Erik(NOR)

37.	TRONVOLL,	Ove	Erik(NOR)

40.	BERGER,	Ola(NOR)

41.	SØRLIE,	Robert(NOR)

48.	SMESTAD,	Bård(NOR)

49.	TRONVOLL,	Olav(NOR)

57.	HAUGSNES,	Eirik	Dagssønn(NOR)

61.	ORSET,	Knut	Inge(NOR)

world cup randonee kvinner
sammenlagt
1.	ROUX,	Laetitia(FRA)

2.	MIRó	VARELA,	Mireia(ESP)

3.	MATHYS,	Maude(SUI)

 

20.	HAUKØY,	Malene(AUT)
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aktive medlemmer pr. 31.12.2011

31.12.2011 2010-2011 31.12.2010 2009-2010

Medlemmer Andel Økning Medlemmer Andel Økning

kretsene 173 638 93 % 7 285 4 % 166 353 93 % 7 784 5 %

skiforeningen 11 258 7 % -1 589 -12 % 12 847 7 % 2 776 28 %

sum 184 896 5 696 3 % 179 200 10 560 6 %

under 13 år 85 333 47 % 1 426 2 % 83 907 47 % 5 286 7 %

13-19 år 25 141 13 % 945 4 % 24 133 13 % 600 3 %

20-25 år 8 703 5 % 214 3 % 8 489 5 % 100 1 %

over 26 år 65 719 35 % 3 048 5 % 62 671 35 % 4 818 8 %

sum 184 896 179 200

jenter/kvinner 76 358 41 % 2 905 4 % 73 453 41 % 4 062 6 %

langrenn 148 433 80 % 5 867 4 % 142 566 80 % 9 669 7 %

alpint 22 388 12 % 861 4 % 21 527 12 % -332 -2 %

hopp 6 302 4 % -525 -8 % 6 827 4 % 840 14 %

freestyle        3 574 2 % 212 6 % 3 362 2 % 1 0 %

telemark              2 711 2 % -481 -15 % 3 192 2 % 115 4 %

kombinert 1 832 1 % 106 6 % 1 726 1 % 120 7 %

sum 185 240 6 040 3 % 179 200 10 413 6 %

31.12.2009 2008-2009 31.12.2008

Medlemmer Andel Økning Medlemmer Andel

Kretsene 158 569 94 % 3 799 2 % 154 770 94 %

sKiforeningen 10 071 6 % -107 -1 % 10 178 6 %

sum 168 640 3 692 2 % 164 948

under 13 år 78 621 47 % 752 1 % 77 869 47 %

13-19 år 23 533 14 % 568 2 % 22 965 14 %

20-25 år 8 633 5 % 52 1 % 8 337 5 %

over 26 år 57 853 34 % 2 076 4 % 55 777 34 %

sum 168 640 164 948

Jenter/Kvinner 69 391 41 % 1 407 2 % 67 984 41 %

Langrenn 132 897 79 % 2 907 2 % 129 990 79 %

aLpint 21 859 13 % 570 3 % 21 289 13 %

Hopp 5 987 4 % -384 -6 % 6 371 4 %

freestyLe        3 361 2 % 259 8 % 3 102 2 %

teLemarK              3 077 2 % 321 12 % 2 756 2 %

Kombinert 1 606 1 % -80 -5 % 1 686 1 %

sum 168 787 3 593 2 % 165 194
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skikretsene – medlemstall kjønn og alder pr. 31.12.2011

kretser klubber jenter/kvinner gutter/menn sum total

0-5  6-12 13-19 20-25 -26 0-5  6-12 13-19 20-25 -26 kvinner menn 31.12.11

sør-trøndelag 85 944 2 896 1 025 619 4 349 981 4 008 1 664 962 6 148 9 833 13 763 23 596

akershus 78 320 2 997 910 152 1 781 389 4 631 1 891 331 3 200 6 160 10 442 16 602

nord-trøndelag 75 701 2 072 702 408 2 093 777 2 544 1 093 581 3 083 5 976 8 078 14 054

hedmark 81 440 1 890 710 244 1 860 521 2 427 1 109 359 3 288 5 144 7 704 12 848

buskerud 91 406 1 927 572 195 1 714 500 2 769 974 330 3 240 4 814 7 813 12 627

oppland 101 513 2 039 627 178 1 651 577 2 517 1 075 285 2 602 5 008 7 056 12 064

telemark 
og vestfold 95 475 1 946 620 129 1 316 527 2 656 1 039 208 2 345 4 486 6 775 11 261

agder og 
rogaland 84 504 1 812 737 199 1 545 542 2 132 1 148 332 2 261 4 797 6 415 11 212

oslo 43 87 2 229 605 112 772 123 3 280 1 467 246 1 784 3 805 6 900 10 705

nordland 91 591 1 760 623 135 1 285 592 1 982 737 159 1 795 4 394 5 265 9 659

troms 72 549 1 278 465 223 1 150 570 1 477 646 238 1 548 3 665 4 479 8 144

møre og romsdal 82 602 1 181 457 191 961 624 1 394 690 274 1 762 3 392 4 744 8 136

sogn og fjordane 50 401 1 232 430 161 790 435 1 533 682 290 1 444 3 014 4 384 7 398

hordaland 55 224 884 529 202 1 039 242 1 072 759 289 1 593 2 878 3 955 6 833

finnmark 38 292 758 233 50 599 297 900 332 93 900 1 932 2 522 4 454

østfold 28 129 466 243 142 707 148 664 284 123 1 139 1 687 2 358 4 045

sum skikretsene 1 149 7 178 27 367 9 488 3 340 23 612 7 845 35 986 15 590 5 100 38 132 70 985 102 653 173 638

skiforeningen 688 2 990 25 106 1 564 805 2 474 38 157 2 411 5 373 5 885 11 258

sum 7 866 30 357 9 513 3 446 25 176 8 650 38 460 15 628 5 257 40 543 76 358 108 538 184 896

kretser jenter/kvinner gutter/menn sum total

0-5  6-12 13-19 20-25 -26 0-5  6-12 13-19 20-25 -26 kvinner menn 2011

langrenn 7 183 25 789 7 139 2 489 20 593 7 790 31 166 10 656 3 735 31 893 63 193 / 43 % 85 240 / 57 % 148 433

alpint 528 3 601 1 732 551 2 749 569 4 781 2 789 737 4 351 9 161 / 41 % 13 227 / 59 % 22 388

hopp 92 462 134 107 784 192 1 315 571 258 2 387 1 579 / 25 % 4 723 / 75 % 6 302

freestyle 15 279 262 91 444 9 597 1 121 186 570 1 091 / 31 % 2 483 / 69 % 3 574

telemark 21 150 242 184 412 38 187 303 276 898 1 009 / 37 % 1 702 / 63 % 2 711

kombinert 38 127 32 28 252 62 472 223 69 529 477 / 26 % 1 355 / 74 % 1 832

sum 7 877 30 408 9 541 3 450 25 234 8 660 38 518 15 663 5 261 40 628 76 510 / 41 % 108 730 / 59 % 185 240

grener – medlemstall, kjønn og alder pr. 31.12.2011
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skikrets langrenn
hopp og 

kombinert
freestyle og

telemark
alpint

trening
ungdom

akershus 1 106 55 73 215 14

oslo 955 25 51 204 13

sør-trøndelag 898 38 34 38 8

oppland 739 41 31 56 4

hedmark 656 34 4 32 3

skiforeningen 722 0 0 1 0

buskerud 527 27 42 60 3

telemark og vestfold 545 32 4 16 5

agder og rogaland 391 29 2 64 2

nord-trøndelag 427 24 1 8 0

troms 387 19 1 24 0

hordaland 278 4 48 47 7

nordland 268 13 0 41 0

møre og romsdal 205 14 23 47 0

østfold 209 11 0 21 1

finnmark 176 9 0 0 0

sogn og fjordane 132 7 0 33 0

uspesifisert krets 64 5 2 8 1

sum sesonglisenser 8 685 387 316 915 61

skikrets
uspesifisert

type
total

2011-2012
total

2010-2012
utvikling 
2011-2012

akershus 18 1 481 1 389 92 6,6 %

oslo 20 1 268 1 151 117 10,2 %

sør-trøndelag 7 1 023 968 55 5,7 %

oppland 3 874 820 54 6,6 %

hedmark 7 736 680 56 8,2 %

skiforeningen 0 723 460 263 57,2 %

buskerud 4 663 617 46 7,5 %

telemark og vestfold 3 605 535 70 13,1 %

agder og rogaland 0 488 474 14 3,0 %

nord-trøndelag 4 464 423 41 9,7 %

troms 3 434 404 30 7,4 %

hordaland 3 387 368 19 5,2 %

nordland 4 326 325 1 0,3 %

møre og romsdal 2 291 294 -3 -1,0 %

østfold 0 242 180 62 34,4 %

finnmark 4 189 215 -26 -12,1 %

sogn og fjordane 1 173 196 -23 -11,7 %

uspesifisert krets 3 83 108 -25 -23,1 %

sum sesonglisenser 86 10 450 9 607 843 8,8 %

engangslisenser (alle grener) antall 2012* antall 2011 utvikling 2011-2012

ungdom under 25 år 4 657 8 053 -3 396 -42,2 %

voksne over 25 år 25 251 26 155 -904 -3,5 %

klasser uten tidtaking 14 362 14 149 213 1,5 %

sum engangslisenser 44 270 48 357 -4 087 -8,5 %

årslisenser sesongen 2011-2012 – antall pr. 15. mai 2012

*pr. 15.05.2012 har ikke alle arrangører rapportert inn lisenstall for renn vinteren 2012
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gjennomførte kurs - totalt 2007-2011. registrert i sportadministrasjonen.

2007 2008 2009* 2010 2011

antall kurs/tiltak 137 281 15 201 187

antall deltagere 1 777 2 849 180 2 673

kursoversikt 2011 - totalt 

kurs/tiltak totalt 2011

- tiltak 187

antall kursdeltagere 2 673

antall elevtimar 33 686

kursoversikt 2011 - pr. krets 

krets skileik trenar td/dommar temamøter/idèkurs totalt

nord-trøndelag 9 16 25

akershus 17 2 19

buskerud 1 7 2 8 18

sogn og fjordane 8 1 9 18

sør-trøndelag 1 4 1 10 16

nsf 1 1 13 15

agder & rogaland 5 6 2 1 14

troms 12 12

nordland 7 3 10

finnmark 4 2 3 9

hedmark 6 2 8

oslo skikrets 5 3 8

hordaland 6 1 7

telemark & vestfold 4 4

oppland 2 1 3

møre & romsdal 1 1

østfold

totalt 7 98 13 69 187

felleskurs 2011

kategori tal tiltak tal deltakarar kurstimar elevtimar

skileik 7 63 20 1 260

temamøter/idèkurs 13 137 4 548

sum 20 200 1 808

kursstatistikk 2011 - hopp

kategori tal tiltak tal deltakarar kurstimar elevtimar

trenar 1 2 12 16 192

dommar 1 4 20 80

temamøter/idèkurs 8 74 4 296

sum 11 90 568

kursstatistikk 2011 - freestyle 

kategori tal tiltak tal deltakarar kurstimar elevtimar

trenar 1 3 93 16 1 488

temamøter/idèkurs 2 16 4 64

sum 5 109 1 552

norges skiforbund – kursoversikt 2011  

kursstatistikk – oversikt kurs pr. gren

*dårlige rutiner og oppfølging knyttet til kursregistrering.  
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kursstatistikk 2011 - langrenn 

kategori tal tiltak tal deltakarar kurstimar elevtimar

trenar 1 43 539 16 8 624

trenar 2 19 202 32 6 464

trenar 3 2 17 60 1 020

td/dommar 9 107 4 428

temamøter/idèkurs 42 848 4 3 392

sum 115 1 713 19 928

aktivitetskurs for lærere i samarbeid med andre særforbund og høyskoler

2006 2007 2008 2009 2010 2011

antall kurs 1 2 3 2 5 5

antall deltagere 118 192 242 180 263 306

kursstatistikk 2011 - alpint

kategori tal tiltak tal deltakarar kurstimar elevtimar

trenar 1 15 257 16 4 112

trenar 2 7 60 32 1 920

trenar 4 1 15 150 2 250

td/ dommar 3 31 4 124

temamøter/idèkurs 6 158 4 632

sum 32 521 9 038

kursstatistikk 2011 - telemark 

kategori tal tiltak tal deltakarar kurstimar elevtimar

trenar 1 1 20 16 320

trenar 2 2 14 32 448

temamøter/idèkurs 1 6 4 24

sum 4 40 792

kursstatistikk – oversikt kurs pr. gren

idrettsglede i skolen-kurs 2007-2011 
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telenor karusellen

statistikk krets

telenor karusellen 2011-2012

antall barn 73 015

antall arrangører (klubber) 522

2012: det er sendt ut premier til 75 000 barn, 
inkl. etterbestillinger.

telenor karusellen 2006-2012

år antall barn antall arrangører (il) tall fra ir (6-12)

2006/2007 16 000 159 53 075

2007/2008 37 420 306 53 869

2008/2009 43 895 387 56 431

2009/2010 57 125 466 55 387

2010/2011 70 000 521 59 927

2011/2012 73015 522 63 353

telenor karusellen (tk) sett i sammenheng med idrettsregistreringen (ir) - barn 6-12 år

arrangører telenor karusellen klubber i idrettsregistreringen (ir)

skikrets 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

agder og rogaland 47 42 28 26 14 84 42 82 83 86

akershus 30 36 31 26 28 78 77 77 77 72

buskerud 39 39 37 33 23 91 88 90 86 85

finnmark 24 20 18 17 13 38 39 39 39 40

hedmark 35 28 28 25 15 81 82 88 86 81

hordaland 22 24 27 22 16 55 56 58 55 61

møre og romsdal 25 32 30 27 24 82 77 80 77 75

nordland 35 37 31 31 24 91 83 82 83 85

nord-trøndelag 39 50 46 31 28 75 78 78 79 77

oppland 47 50 49 37 28 101 99 96 96 97

oslo 12 9 11 9 10 43 45 47 47 46

sogn og fjordane 21 16 14 16 10 50 50 52 51 51

sør-trøndelag 49 48 39 28 27 85 88 91 92 90

telemark og vestfold 51 45 37 27 20 95 94 94 94 92

troms 36 32 30 23 21 72 73 73 70 69

østfold 10 13 10 9 5 28 28 28 28 24

sum totalt 522 521 466 387 306 1 149 1 099 1 155 1 143 1 131

antall barn - telenor karusellen (utsendte premier) barn i idrettsregistreringen (ir)

skikrets 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

agder og rogaland 6 350 5 200 3 700 2 675 1 675 3 944 3 996 3 372 3 383 3 208

akershus 6 775 6 250 4 375 3 150 3 575 7 628 6 311 4 964 4 773 4 680

buskerud 5 250 5 250 4 675 4 000 3 195 4 696 4 478 4 124 3 999 3 763

finnmark 2 875 2 400 2 175 1 675 1 975 1 658 1 730 1 718 1 653 1 869

hedmark 4 475 3 300 3 050 2 225 1 660 4 317 4 065 3 865 3 889 3 992

hordaland 2 425 2 825 3 175 2 100 1 600 1 956 2 138 1 750 1 757 1 689

møre og romsdal 3 675 4 100 3 375 3 355 2 525 2 575 2 588 2 674 3 150 3 551

nordland 4 075 4 825 3 800 3 525 2 025 3 742 3 658 3 597 3 421 3 942

nord-trøndelag 4 940 5 475 5 475 3 625 4 000 4 616 4 337 4 504 4 192 3 782

oppland 5 375 5 250 5 025 3 675 3 000 4 556 4 627 4 479 4 477 4 265

oslo 3 325 2 200 1 975 1 865 2 000 5 509 4 732 4 199 3 975 3 356

sogn og fjordane 2 525 1 850 1 725 1 875 1 125 2 765 2 668 2 398 2 301 2 642

sør-trøndelag 7 050 6 075 5 175 3 775 3 600 6 904 6 426 6 160 6 329 5 888

telemark og vestfold 8 125 6 375 4 275 2 650 2 530 4 602 4 218 3 528 3 305 3 587

troms 4 250 3 275 3 825 2 750 2 435 2 755 3 002 3 131 2 975 2 868

østfold 1 525 1 925 1 325 975 500 1 130 953 924 852 787

sum totalt 73 015 66 575 57 125 43 895 37 420 63 353 59 927 55 387 54 431 53 869
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telenor karusellen (tk) sett i sammenheng med idrettsregistreringen (ir) - barn 6-12 år

arrangører telenor karusellen klubber i idrettsregistreringen (ir)

skikrets 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

agder og rogaland 47 42 28 26 14 84 42 82 83 86

akershus 30 36 31 26 28 78 77 77 77 72

buskerud 39 39 37 33 23 91 88 90 86 85

finnmark 24 20 18 17 13 38 39 39 39 40

hedmark 35 28 28 25 15 81 82 88 86 81

hordaland 22 24 27 22 16 55 56 58 55 61

møre og romsdal 25 32 30 27 24 82 77 80 77 75

nordland 35 37 31 31 24 91 83 82 83 85

nord-trøndelag 39 50 46 31 28 75 78 78 79 77

oppland 47 50 49 37 28 101 99 96 96 97

oslo 12 9 11 9 10 43 45 47 47 46

sogn og fjordane 21 16 14 16 10 50 50 52 51 51

sør-trøndelag 49 48 39 28 27 85 88 91 92 90

telemark og vestfold 51 45 37 27 20 95 94 94 94 92

troms 36 32 30 23 21 72 73 73 70 69

østfold 10 13 10 9 5 28 28 28 28 24

sum totalt 522 521 466 387 306 1 149 1 099 1 155 1 143 1 131

antall barn - telenor karusellen (utsendte premier) barn i idrettsregistreringen (ir)

skikrets 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008

agder og rogaland 6 350 5 200 3 700 2 675 1 675 3 944 3 996 3 372 3 383 3 208

akershus 6 775 6 250 4 375 3 150 3 575 7 628 6 311 4 964 4 773 4 680

buskerud 5 250 5 250 4 675 4 000 3 195 4 696 4 478 4 124 3 999 3 763

finnmark 2 875 2 400 2 175 1 675 1 975 1 658 1 730 1 718 1 653 1 869

hedmark 4 475 3 300 3 050 2 225 1 660 4 317 4 065 3 865 3 889 3 992

hordaland 2 425 2 825 3 175 2 100 1 600 1 956 2 138 1 750 1 757 1 689

møre og romsdal 3 675 4 100 3 375 3 355 2 525 2 575 2 588 2 674 3 150 3 551

nordland 4 075 4 825 3 800 3 525 2 025 3 742 3 658 3 597 3 421 3 942

nord-trøndelag 4 940 5 475 5 475 3 625 4 000 4 616 4 337 4 504 4 192 3 782

oppland 5 375 5 250 5 025 3 675 3 000 4 556 4 627 4 479 4 477 4 265

oslo 3 325 2 200 1 975 1 865 2 000 5 509 4 732 4 199 3 975 3 356

sogn og fjordane 2 525 1 850 1 725 1 875 1 125 2 765 2 668 2 398 2 301 2 642

sør-trøndelag 7 050 6 075 5 175 3 775 3 600 6 904 6 426 6 160 6 329 5 888

telemark og vestfold 8 125 6 375 4 275 2 650 2 530 4 602 4 218 3 528 3 305 3 587

troms 4 250 3 275 3 825 2 750 2 435 2 755 3 002 3 131 2 975 2 868

østfold 1 525 1 925 1 325 975 500 1 130 953 924 852 787

sum totalt 73 015 66 575 57 125 43 895 37 420 63 353 59 927 55 387 54 431 53 869
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