
   

 

 

Møtereferat 

Hva: Fagmøte, NSF Alpint, høst 2014 

Dato: 24.-25. oktober 2014 

Hvor: Bergland Hotell, Sölden.  

Tilstede: Kenneth Larsen, Buskerud Skikrets, Jo-Inge Øverland, Nordland Skikrets, 

Espen Solbakken, Akershus Skikrets, Bjørn Hembre, Nord-Trøndelag Skikrets, Roar 

Karlsen, Oslo Skikrets, Reinhold Fieler, Troms Skikrets, Ole Kristian Halvorsen, 

Agder og Rogaland Skikrets, Bård Seterås, Hordaland Skikrets, Marianne Nakken, 

Møre og Romsdal Skikrets, Lily Schøyen, Sogn og Fjordane Skikrins, Claus Ryste, 

NSF Administrasjon, Elling Breivik, NSF Alpinkomiteen, Karina Birkelund, NSF 

Alpinkomiteen, Lars Inge Graabak, NSF Alpinkomiteen, Anne Cathrine Enstad, NSF 

Alpinkomiteen, Nina Baardseth, NSF Alpinkomiteen, Andrea Bell Pedersen, NSF 

Alpinkomiteen og Eva Tine Riis-Johannessen, NSF Skistyret. 

Forfall: Ola Evjen, Sør-Trøndelag Skikrets og Pål Vist, Oppland Skikrets 

Kopi: Skistyret og NSF Administrasjon 

Referent: Andrea Bell Pedersen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Program og saksliste 24. oktober 

Ajourført 17.10.14 

 

Fredag 24.10 kl.16.00 – 20.00 

 

1 Åpning og informasjon 

1            ÅPNING VED AK-LEDER 

1.1 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

1.2 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen 

1.3 Informasjon fra AK   v/Elling Breivik 

1.4 Kort status   v/ Claus Johan Ryste 

1.5 Foredrag   v/ Bjørn Svindal. ” Erfaringer fra en alpinfar” 

1.6 Foredrag   v/WC-trenerne. ”Utvikling og målstyring på WC-laget herrer” 

1.7 Terminliste, regler og info v/ Claus Ryste  

1.8 Dialog mellom NSF og krets. Individuelle innspill fra hver krets til AK. 

Åpenhet i organisasjonen. 

 

 

Pkt 1 Åpning ved AK-leder Elling Breivik. 

 

Pkt 1.1 Godkjenning og gjennomgang av saksliste. Ingen kommentarer eller 

spørsmål til sakslisten. Kretslederne er positive til avgjørelsen om at fagmøtet blir 

arrangert i Sölden. 

Pkt 1.2  Undertegning av protokollen av Espen Solbakken, Akershus Skikrets, og 

Roar Karlsen, Oslo Skikrets. Elling Breivik ble oppnevnt som møteleder, og Andrea 

Bell Pedersen som referent. 

Pkt 1.3 Kort informasjon fra Alpinkomiteen v/Elling Breivik. Han innledet møtet 

med å orientere om siste nytt fra Alpinkomiteen, samt gjennomgikk helgens agenda. 



 

Pkt 1.4 Kort status v/Claus Ryste. Kom med oppdateringer fra administrasjonen, 

presenterte Alpinkomiteen som ble valgt på Skitinget i Loen, juni 2014, og hvilket 

arbeidsområde hver enkelt har fått tildelt: 

    Bredde: *Andrea og Karina  

    Toppidrett: *Elling og Karina  

                           Arrangement: *Lars Inge og Anne Cathrine  

                     Anlegg: *Anne Cathrine  

    Kompetanse: *Andrea 

                            Økonomi: *Elling og Lars Inge  

    Internasjonalt arbeid: *Lars Inge  

    Info og kommunikasjon: *Nina  

    Integrering: *Anne Cathrine  

  

1. september fikk alpinavdelingen en ny ansatt. Hun heter Jenny Brente, er 26 år 

gammel, og skal jobbe som markeds- og kommunikasjonskoordinator. Ellers ingen 

endringer i administrasjonen. 

Claus la frem tabeller for å vise den positive utviklingen på Ironman-testen, både på 

dame- og herresiden. Foreløpig denne høsten har over 300 aktive utøvere 

gjennomført testen, og det har kommet gode tilbakemeldinger fra miljøene. Han 

poengterer at det er en forventning at utøverne som deltar på testen, også skal være 

med på barmarksamlingen i etterkant. En problemstilling har vært dårlig oppmøte i 

Oslo-regionen. NSF iverksetter store ressurser for å få disse samlingene gjennomført, 

med fokus på kvalitet og godt innhold i treningene. 

Kort oppdatering om sponsorene. I løpet av høsten har vi fått tre nye: Janus,  Dale og 

P4. Flere av sponsorene våre har de siste dagene deltatt på Sponsor-camp i 



 

Pitztal sammen med sportssjefen, sponsoransvarlig og andre fra administrasjonen. 

Pkt 1.5 Foredrag v/Bjørn Svindal, “Erfaringer fra en alpinfar”. Han fortalte om 

hvordan alpint har vært en lidenskap for hele familien gjennom Aksels oppvekst. 

Familien har hele veien hatt et tett samarbeid og tatt de viktige avgjørelsene sammen. 

Bjørn påpekte hvor avgjørende han synes at foreldrenes engasjement er for utøverne 

og utviklingen deres. Han la til at det også er viktig at de kjenner sin begrensning 

etter hvert som alpinisten kommer på høyere nivå og har behov for mer ekspertise 

hva gjelder blant annet skiteknikk.  

Pkt 1.6 Foredrag v/WC-trenerne, Christian Mitter og Håvard Tjørhom: ”Utvikling og 

målstyring på WC laget herrer”. De fortalte om sesongoppkjøringen, forventninger 

for verdenscupåpningen og om herrelandslagets planer fremover. Trenerne skryter 

av fellesskapet i laget og et godt støtteapparat. De ønsker å få brukt de norske breene 

mer i forkant av sesongstart.  

Pkt 1.7 Terminliste, regler og info v/ Claus Johan Ryste. Oversikt over 

breddesamlinger og internasjonale renn for U14 og U16, i tillegg til frister for 

nasjonale arrangement, for kommende sesong ble presentert. Kort gjennomgang av 

kvoter/trekking av løpere i forbindelse med fartsdisiplinene til Hovedlandsrennet på 

Hemsedal. De tekniske grenene skal arrangeres på Geilo. Status om Telenorlekene i 

Bardu er at de er i rute med planleggingen. DNB-Cup fortsetter. Det jobbes hardt for 

å få E-Cup for herrer i Norge til å bli et årlig fast renn, men også å få til det samme på 

damesiden. Dette er en usedvanlig god mulighet for å rekruttere norske utøvere til E-

Cup, da vi får høyere kvote. 

Gjennomgang av retningslinjene som gjelder for uttak av utøvere til landslag, andre 

lag og internasjonale renn. En viktig opplysning er at Olympiatoppen gjør uttak for 

OL og Ungdoms-OL, mens administrasjon og alpinkomite står for alle andre 

rennuttak. 

Pkt 1.8 Dialog mellom NSF og krets. Individuelle innspill og status fra hver krets til 

AK. Åpenhet i organisasjonen. 

 



 

Det rapporteres om gode sportslige resultater fra Buskerud Skikrets. De legger stor 

vekt på breddesamlinger, noe som hittil kun har vært vellykket og medført gode 

tilbakemeldinger. 

I Nordland Skikrets er det generasjonsskifte, og det rekrutteres stadig flere yngre 

løpere. Ironman-testen (og samlingen) for alle alpinistene i Nord-Norge i høst var en 

stor suksess. Poengterer 100% oppmøte på samlingen av utøverne som gjennomførte 

testen. 

Troms Skikrets skryter av godt samarbeid mellom kretsene i nord og skigymnaset i 

Narvik. Det skal arrangeres to nasjonale arrangement i Nord-Norge i mars 

(Telenorlekene i Bardu og Senior-NM i Narvik), noe AK-kretslederen er veldig 

fornøyd med. Tromsø Slalåmklubb er tildelt FIS-renn samme helg som Telenorlekene 

skal foregå i Bardu, som de vil prøve å flytte til et annet/tidligere tidspunkt. Han 

nevner utfordringen med at skolene/kommunene nekter å gi løperne fri for å delta på 

samlinger/konkurranser. De får kun fritak for å delta på nasjonale konkurranser. 

Dette gjenspeiler seg i flere av kretsene. AK-leder sentralt vil ta dette opp i Skistyret. 

Nord-Trøndelag Skikrets og Sør-Trøndelag Skikrets har et tett samarbeid, og 

arrangerer flere kretssamlinger sammen. Dette gis det gode tilbakemeldinger på.  

Oslo Skikrets jobber med at noen av midlene som var satt av til OL i Oslo 2022, skal 

kunne brukes nyttig. Har et mål om at FIS-rennet i Wyller skal ha flere deltakere.  

Akershus Skikrets fokuserer i disse dager på å rekruttere utøvere til Telenorlekene og 

Hovedlandsrenn. Foreløpig er 30 utøvere påmeldt til Telenorlekene. De håper å 

lykkes med å snu frafallsproblematikken ved å iverksette tiltak for å få utøverne til å 

fortsette på ski etter fullført ungdomsskole og begynne på skigymnas. 

Agder og Rogaland Skikrets forteller om høy kretsaktivitet. De seks (små) klubbene i 

kretsen samarbeider, og har organisert noen samlinger sammen, både på ski og 

barmark. Utøverne deltar på opplegg fra Olympiatoppen. Skigymnaset i Hovden har 

en god dialog med kretsen.  

Hordaland Skikrets jobber veldig klubbvis og poengterer at det er en utfordring å få 

til et kretssamarbeid. 



 

Møre og Romsdal Skikrets skryter av et godt samarbeid med Nord- og Sør-

Trøndelag. Det er økt antall løpere i Volda, mens Stordal får færre og færre – som 

tidligere har hatt mange.  

Sogn og Fjordane Skikrins har mange løpere. Kretslederen nevner en problemstilling 

om at de som starter på skigymnas er nødt til å flytte langt unna, noe som går utover 

rekrutteringen til kretsen, da forbildene flytter ut av fylket.  

 

* Vise-president Eva Tine Riis-Johannessen informerer kort fra NSF om status på 

anleggsfronten. Anleggsansvarlig i Skiforbundet, Marit Gjerland, ønsker innspill for å 

kunne gjøre en enda bedre jobb for alpinsporten. Det jobbes for å få bevilget mer av 

tippemidlene, og å få Hafjell Alpinsenter til å bli et nasjonalanlegg. Til 

sammenligning har langrenn pr. dags dato fire. Hun kan også fortelle om at det 

jobbes for at en del av midlene som var satt av til Oslo-OL i 2022 skal gå tilbake til 

idretten.  

* Innspill om skilengde, som var et tema på vårmøtet i Loen. Kretslederne vil gjerne 

at det legges ut den skriftlige oppdateringen om nye bestemmelser. Det som var 

poenget her var at man i Norge vil fortsette med gamle regler vedr skilengde og at 

dette blir tydeliggjort og lagt ut på NSF alpint websider under regelverk U14/U16. 

 

* Innspill om bruk av junior- eller seniorstaur i Hovedlandsrennet. Det ble 

konkludert at arrangør kan velge, ref. bestemmelsen i regelverket, men at det må 

orienteres tidlig om hva som vil bli brukt. 

 

 

Program og saksliste 25. oktober 

 

Lørdag 25.10 kl.16.00 – 18.00 

 



2 Diskusjon  

 

Pkt 2 Diskusjon og oppsummering. Alt i alt en veldig fin dag på breen i Sölden 

med skikjøring og World Cup-åpning for damene. Beste norske ble Ragnhild 

 

 

Mowinckel, som endte opp på en sterk 15. pl. Rekruttering, teknikk og arrangement 

ble diskutert, men dette var også aktuelle temaer på fredagens møte.  

Det ble informert om hvordan de forskjellige mekanismene i World Cup-

sammenheng fungerer. Rennet i Sölden er spesielt av flere årsaker. Det er først og 

fremst åpningsrennet og startskuddet for sesongen, i tillegg til at det er et felles renn 

for både damene og herrene. At det foregår på en bre over 3000 moh., med et særs 

bratt heng, gjør det krevende for løperne. God diskusjon om hvilke momenter som 

har stor og avgjørende betydning for at et slikt arrangement skal bli vellykket.  

 

For øvrig uttrykte forsamlingen seg svært positiv til å avholde høstmøtet i Sölden ved 

senere anledninger.  

 

 

 


