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HHvvaa::  Fagmøte Alpint 

DDaattoo//TTiidd:  14. og 15.05.2012 

HHvvoorr::  Hamar 

TTiillsstteeddee::  Fjetland Kjersti Øvretveit Agder og Rogaland Plogen Skiklubb 
Halvorsen Ole Kristian Agder og Rogaland Plogen Skiklubb, 
Haugesund 

Eide Magnar Akershus  Alpint Lommedalens IL 

Olsen Anita Holsve Akershus  Lørenskog Skiklubb Alpin 

Sundling Vibeke Buskerud Kongsberg IF Alpint 

Hauge Pål Hordaland  Bergens Skilag 

Øverland Jo Inge Nordland  Ankenes Alpinklubb 

Gudbrandsen Sturla  Gjøvik Skiklubb 

Baardseth Nina Oslo  Heming 

Nygård Hallvard Sogn og Fjordane  Førde IL 

Schøyen Lilly Sogn og Fjordane  Sogndal Idrettslag 

Evjen Ola Sør-Trøndelag skikrets Freidig Alpin 

Haune Bjørn Telemark og Vestfold  Botne SK 

Kufaas Rune Troms Tromsø Slalåmklubb 

Breivik Elling AK 

Graabak Lars Inge AK 

Hvammen Gunnar AK 

Eva Tine Riis-Johannessen AK 

Larsen Kenneth Hemsedal 

Holm Arild 

Ryste Claus 
 

FFoorrffaallll::   

KKooppii::  Skistyret og sentral administrasjonen NSF 

RReeffeerreenntt::  Lars-Inge Graabak 
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Side 2 

FAGMØTE ALPINT 
 
Program og saksliste 
 
Torsdag 14. juni kl.14.00 – 16.00 
 
1 Åpning og informasjon 

1 ÅPNING VED AK-LEDER 
1.1 Godkjenning av fremmøtte representanter, registrering av 
stemmeberettiget. § 33 punkt 3 
1.2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
1.3 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen 
1.4 Valg av 2 representanter til å forta reisefordeling 
1.5 Informasjon fra AK v/Elling Breivik 
1.6 Status alpint v/ Claus Johan Ryste 
1.7 Status markedsarbeid v/John-Olav Evans 
 

Torsdag 14. juni kl.16.30 – 19.00 
 
2 Orienteringssaker 

2.1 Skipolitisk dokument (2012-2016) vil bli sendt ut som vedlegg. v/ AK 
Legger opp til kort gruppearbeid og AK sine innspill på dokumentet. 
2.2 Kort status Sport Science, faglig utvikling og fokus v/Robert Reid 
2.2 Korte orienteringssaker v/ Ryste, Reid, Breivik, Hanstad. 

o Høyskolen på Lillehammer – LUC 
o Kvitfjell Classic 
o Attacking viking challenge 
o Juniorprogram? 
o USA studenter 
o Ungdomsansvarlig og program 
o Utdanning, kurs, trenerløypa 
 

Torsdag 14.juni kl.19.00 – 21.00 Middag/ buffet. 
 
Fredag 14. juni kl.09.00 – 11.30 
 
3 Arrangementsstrategi 

3.1 NSF arrangement strategi v./Claus J Ryste og Lars Inge Graabakk 
o Terminlister 12 - 13 
o Ny Hovedlands- og Landsfinalemodell med fri påmelding 
o Mesterskapsoversikt 
o Krav til arrangør 
o DNB cup 
o Live timing – status og fremdrift 
o Online påmelding – status og fremdrift 
o Rennstruktur alle aldre 
o Innkommet forslag fra Buskerud skikrets angående Bama, og 11-12 finale 

I arbeidet med arrangements strategi vil det bli lagt opp til gruppearbeid på de ulike punktene 
AK ønsker tilbakemelding på. 

 
 
Lunsj 11.30 – 12.30 
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Side 3 

Fredag 15. juni kl.12.30 – 15.00 
 
4. Strategiarbeid 

4.1 Integrering v/Egil Bryn 
4.2 Rekruttering – hvordan kan vi støtte og stimulere arbeidet med rekruttering av utøvere i 
klubber og 
kretser? 

o Alpint i SFO 
o Skiskoler 
o Uvikling av næranlegg 
o Offentlig støtte 
o Telenorlekene 
o Skigymnas – antall skigymnas 

4.2 Utdanning og rekruttering av fremtidige trenere. 
o Trenere og klubbledere er en forutsetning for videre utvikling av alpinsporten. I 
alpint er det behov for et krafttak – hvordan får vi til dette. Hvordan fordeles 
oppgavene mellom NIF, NSF, OLT, NIH, HIL/LUC, kretser, klubber, skigymnas og 
private aktører. 

4.3 Innkomne forslag 
 

Fredag 14. juni kl.15.15 – 16.00 
 
5 VALG OG AVSLUTNING 

5.1 Valg 
5.2 Avslutning og sette saker til høstmøtet  

 
 
Referat:  
 
Pkt. 1.2: 
  

Fra Akershus: Innspill om Agenda, prosess for innkalling som utrykker at innkallingen kan bli 
tydeligere i fremtiden. Agenda bør vise punkter som økonomi og budsjett og handlingsplan. 
 
For øvrig ble innkalling og saksliste godkjent 
Til referent ble Lars Inge Graabak valgt. 
 
Til å undertegne protokollen ble 
Magnar Eide og Nina Baardseth valgt. 
 
Til å utføre Reisefordeling ble 
Vibecke Sundli og Jo Inge Øverland valgt 

  
1.5  AK - leder innledning: 
  

I dag er status: 
  
36 løpere på lag 
21 på WC / EC 
15 på LUC 
  
Vil ha en trapp av lag/"fabrikk": WC-EC--LUC og etter hvert kanskje Junior / Rekrutt / 
Ungdom 
  
Det er stor entusiasme i det sportslige apparatet, samtidig som det er til dels store endringer i 
det administrative apparatet. 
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Side 4 

Arild Holm har blitt pensjonist etter 40 år i NSF. Han har blitt 
takket av i flere anledninger for det enorme arbeidet han har gjort 
for alpint. Gave fra AK var å være med på VM i Schladming 2013. 
Einar Witteveen har gått over til Freestyle og blitt Landslagssjef skicross. Inn kommer Stefan 
Johnsen Havnelid som skal ha hovedansvar på  junior, bredde og ungdom og Magnus Sandnes 
som blir ny mann i arrangementsavdelingen med ansvar for alpint. 
  
 
Fra FIS kongressen i Korea: Det har skjedd endringer internasjonalt og nye FIS 
representanter fra Norge er 
  
Kjetil Andre Aamodt går inn i Executive Board  
I WC-komiteen: Marius Arnesen 
TD/reglement: Lars Inge Graabak 
Courses: Nils Dagfin Dregeli 
 Sverre Seeberg ble enstemmig re-valgt som NK på Finans-siden og Svein Mundal ble valgt til 
æresmedlem. 
  
Vi må ha ny person inn på Youth &Children & EC komiteene i FIS, da Einar Witteveen går ut. 
Innspill imøtesees, men det er naturlig at Stefan Johnsen Havnelid vil erstatte Einar i de 
aktuelle komiteene. 
  
OL 
Ungdoms OL 2016 på Lillehammer er på vei opp å stå. Alpin må være forberedt til å bidra for å 
utvikle arrangementet, og ikke minst arenautvikling. 
  
Arrangement 
Det er gjennomført 124 FIS renn og like mesterskap på ulike nivå + mange klubbrenn. Sauda 
og Senior NM ble trukket frem som meget godt gjennomførte arrangement med god TV 
dekning av NM på NRK. 
  
WC på Kvitfjell: Bra både værmessig og resultatmessig, med Jansrud på topp. 
Kvitfjell Classic sukksess - DNB og Teleor signalisert at de vil være sterkere med ved neste 
korsvei og bygge arrangementet for å få flere tilskuere og bedre rammer rundt. 
  
Økonomi og Marked 
2011: Alpint hadde et underskudd på 2,2 mill. NSF gikk totalt i pluss, og har aldri gått bedre.  
 
Økonomien er nå fullfinansiert. 
Alle store avtaler går ut Sochi sesongen og gjør at det er forutsigbare ramme betingelser.  
Det er initiert en re-forhandling prosess med alle de store sponsorene med tanke på 
videreføring etter 2014. 

  
 
 
Agendaen 

2 store saker: 
Arrangements-strategi 

Vi har diskutert HL og TL i mange år. Vært mange meninger. Det er nå jobbet frem et 
forslag i hele bredden. AK-leder håper at vi har en klarere arrangement plan når vi er 
ferdig med fagmøte denne helgen. 

Øvrig strategi 
Med strategi dokument som grunnlag hvilken betydning skal det ha. Fagmøte skal gi 
innspill til komite og NSF/adm mht videre strategi og høstmøte blir første korsvei. 
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Side 5 

 
 

1.6. 
Sportsjefens status  
Det blir en endring i programmet 2.2: 

Uttakskriterier kommer inn, Reid går ut i dag, men kommer inn i morgen 
  
 
Det vil lørdag være orienteringssaker, mens søndag vil ha gruppe arbeid og involvering av fagmøtet. 
  
STATUS 

1. Visjon-mål - strategi 
2. Sportslig oppsummering alle lag 
3. HIL satsning 
4. Økonomi 
5. Diverse 

 
 
IRONMAN: Man må bestå min.kravet på 400 for å komme på lag. Det er ikke veldig høyt. Alle utøvere 
som skal representere må delta i min. 1 Ironman test i regi av NSF. 
  
Kort oppsummering av presentasjonen, (Se for øvrig vedlagte presentasjon)  
 
Oppsummering treningssesong 

God forberedt GS/SL og fart, med fine samlinger og et godt trimmet apparat. 
Stor treningsmengde 

Tok krefter på støtteapparat 
Rennsesong 

Høy belastning for trenere pga minimale resurser 
Mye snømangel og mange endringer i programmet gjorde at kostnaden økte betydelig 
Underlag varierende mye, og de som var vant med å kjøre på bløtt underlag profiterte på 
det. 
Resultat: 

Varierende individuelt, men en klar fremgang i SL EC. 
Generelt trenger Tec.  gutta tettere oppfølging. Mange spennende løpere som 

trenger støtte til å komme seg opp og inn i WC sirkuset. 
Steg tilbake i GS 
Løpere på ulike arenaer krever mye av apparatet 

Forbedring 
Stort fokus på Aksel og Kjetil gjør at man nedprioritere andre løpere pga kapasitet 
Omstrukturering av trenerkabal for å utnytte ressursene bedre. 
Tettere samarbeid med EC 
Fortsatt jobbe med tydelig spilleregler. 
All barmark samlet for HERRER 
  
VEDLIG BRA for EC i år! 
  
Vi må ha en fleksibilitet mellom WC og EC også på individuelt nivå 
  

JENTER: 
  
Lotte, Nina og Mona 

11 år siden vi var på pall i WC 
  
Kontinuitet er viktig  
Det å ha et system er viktig 
  
Highlights: 
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Side 6 

JVM 
Ikke alvorlige skader 
Lottes SL bra 
Ninas EC seier i Bad Wiesee 
Fysiske fremskritt i gruppen 
Større bredde 

  
Strategisk valg: Skandinavisk fartssjef delt mellom Sverige og Norge 
Enda større samarbeid v\med Sverige jobbes det med  
  
Forbedringsområder: 

Aerob kapasitet 
SL teknikken litt ineffektiv 
Mental kapasitet 
Samarbeidet mellom LUC og damelag for større bredde 

Det ble poengtert at det var riktig med satsing også på damer, dette er var kontroversielt, men vi håper 
at dette skal gi resultater på sikt. Kontinuitet er et viktig poeng som gir resultater. 

 
  
HIL ALPINE TEAM 
  
God basestasjon for våre landslagsløpere 
Fagkompetansen er også med : OLT Innlandet-Norge 
Gode sportslige resultat 
Fått på plass en enhet som skaper større bredde, miljøet blir større etc. 
Dette har NSF valgt. 2 trenere som blir 
Miljøet blir nå utvidet neste år. 
(Se for øvrig presentasjon fra Lars Hanstad) 
 
 
 ØKONOMI NSF 2011 

Minus 2.2 Mill NOK. Hovedgrunner til underskuddet var Snømangel høst 2011, flytting av WC 
renn med kort frister og mange endringer, og satsning HIL. Rapportering og etterslep er en 
utfordring, men det er tatt grep sentralt i NSF og i gren for å ha bedre styringstall. 

 
HIL/LUC er et prosjekt for fremtiden som vil genere inntekter som man ellers ikke vil ha fått tak i. 
Dette er i hovedsak offentlig midler til utdanning. 

 
 
Regnskap  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inntekter Kostnader Resultat

Regnskap Regnskap Regnskap

30 Alpint Administrajon 19 049 546 5 238 166 13 811 380

31 Landslag 753 946 17 014 714 -16 260 769

32 Arrangement 700 000 562 133 137 867

33 Bredde og Utvikling 1 011 495 920 657 90 838

SUM TOTALT 21 514 986 23 735 671 -2 220 685

Tom Desember 2011
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Side 7 

 
 
 
Budsjett  (kost/inntekt) 
 

Avd. nr Avdeling Kostnad Inntekt Resultat 

30 Administrasjon 5 098 308 19 269 875 14 171 567 

31 Landslag 15 876 644 2 710 000 -13 166 644 

32 Arrangement 815 000 900 000 85 000 

33 Bredde  850 000 850 000 0 

  Totalt 22 639 952 23 729 875 1 089 923 
  
  
 
Vi ligger på budsjett til 1 mill pluss pr Q1 – 2012 
 

• Sikre  markedsinntekter nok  17 875 
• Usikre markedsinntekter nok           0 
• Totale tilskudd   nok    4 588 
• Andre inntekter  nok    2 510 

 
  
Bedre underliggende prosesser på styring 
Bedre rapportering 
  
  
John -Olav  EVANS - markedsansvarlig 

  
Kort om seg selv. Er 29 år. Vært i NSF 4 år 
Hatt ansvar for NSF TV - sendte skirenn - kommersiell ansvar 
  
God utvikling fra bare Telenor frem til i dag med Telenor, DNB, re:memeber; Phenix 
  
Veien videre: 
Hovedprinsipp - "Less is more" 

Færre synlige sponsorer, men med mer verdi for de som er inne 
Mindre belastning på våre utøvere og støtteapparat 
Klarere strategi og unisont nivå 

Strategisk nivå 
Nivå under de synlige, inntil 10 stk 
Leveranser + cash 
Mindre rettigheter og forpliktelser 
  

Media 
Øke trykket i "off-season" og den første perioden av sesongen 

  
SWOT 

S 
Eksponerte flater utsolgt til 2014 
2 av Norges største bedrifter som sponsor 
Unge gode profiler 
Få større lag 
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T 
Dårlig TV tid 
Skader 
Andre grener tar innpå ift interesse 
Langrenn/skiskyting dominerer vinterbildet 

  
  

Hovedoppgaver  marked  12/13 - 13/14 
  

1. Strategisk nivå 
2. Oppfølging 
3. Reforhandling 

  
  

 
 
 
 
AK -LEDER m SPD og prosess frem til handlingsplan 
  
SPD grunnlag for Alpin sitt videre arbeid for utvikling. SPD er startskuddet for nytt dokument som nye 
AK skal produsere. 
Ønsker gruppediskusjon på disse tre områder: 

1. Toppidrett 
2. Jobbe steinhardt for å få opp jentene 
3. Få større bredde i toppidretten 

 
 
Kommende mesterskap med spenst: 

 Schladming  VM blir stort 

 OL i Sochi 

 VM i Vail 

 U-OL i 2016. 
Vi må mene noe om hvordan vi skal ta oss frem mot disse 

  
2. Bredde-idrett 

FYRTÅRN 
i. Jr VM neste år i Canada 

ii. EYOF i Romania 
iii. U-OL (bruke som lokomotiv) 
Hva er det som er viktig for å dra opp rundt breddeidrett 

  
3. Kompetanseutvikling 

i. Trener 4/D kurs i vinter 
ii. Tøft å finne trenerkrefter på alle nivå 

  
Skal konkretiseres frem til høstmøte. 
  
Innspill fra salen:  

 Viktig med anlegg og tiltak knyttet til dette etterlyses. 

 Kommentarer knyttet til prosessen frem til SPD. 
  
Vi (fagmøte) kan deretter forvente en handlingsplan etter høstmøte som er en 
konkretisert handlingsplan med aktiviteter, mål med mer fra AK. 
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Side 9 

 
 
Gruppearbeid: 
…….. 
Fra Gruppe " 1": 

Toppidrett: Flere å spille på med store lag 
Bredde: Gjenopprette status på KM. Egne helger til dette, også en arena for FIS løpere 
Anlegg: Savner en mer offensiv holdning fra alpin-siden.  

  
Fra gruppe "2": 

Toppidrett: Bra med større bredde i toppen, ikke for en hver pris. Må ikke bli så store at det 
går utover kvalitet 
Bredde: Kvalitet på det vi tilbyr. Bruke mer erfarne på de yngste. Ha en attraktiv og spennende 
aktivitet. Vi må rekruttere FORELDRE for å få barn inn i idretten 
Kompetanse: For store krav til Trener 2. Designe "trener-tilbud" for foreldre.  Skigymnas bør 
kjøre Trener I og Trener II.  
 

Fra gruppe "3": 
Toppidrett: Viktig å bibeholde vedtatt struktur. Enig i "å satse beinhardt" på jenter. Åpenhet 
ifm uttak til angjelde kommende mesterskap for å skape riktig motivasjon 
Bredde: Bra å bli kvitt Alpin Landsfinale. Videre diskusjoner vedr Buskerud`s forlsag. 
Kompetanse: Sikre topputdannelse (4) for alle trenere i lagstrukturen. Etablere 
forum/sharepoint for trenere 
Topp idrett, utgangspunkt full tillitt til Claus og AK, glad for satsing på jenter 
 

Fra Gruppe 4 
Bredde: gjenoppta ta status til kretsmesterskapene for alle klasser. Kjøres sammen med FIS 
løpere. Egne helger til dette? Diskusjon om skigymnasene og videre liv for dem. 
Anlegg: bør sette mål for nye anlegg og aktivitet for å få opp “skileik”. Gjøre framstøt slik at det 
kan skaffes midler og vise at næranleggene lager stor rekrutering. 
Bredde: rekruttere inn i alpin og det er viktig med kvalitet på trenere, attraktive spennende 
aktiviteter. Like viktig å få rekruttert foreldrene.  
Utdanning faresignal at 2 kursere er opp i 90 timer. Muligheter for å lage foreldre kurs, Få tak 
i tidligere aktive til trenere. Alle skigymnasene kjøre trenere trener 1 og2 for å få rekruttere 
gode trenere. Forventer og krever. 
Toppidrett - enig i lagstruktur. Mesterskapene er veldig viktig, samtid som det er viktig med 
tydelige uttaks kriterier. 

  
LUC/HIL 

Lars Hanstad som har vært prosjektleder for laget i 11/12 sesongen redegjorde for status – se 
prentasjon 

  
Trenerløypa 

Yngve Thorsen som er 50 % prosjektleder i NSF for videreutvikling av trenerløypa redegjorde 
for de endringene som kommer for utdanningen i idretten. Dette vil være en stor endring og 
løft fra tidligere. 

  
DAG 2 
  

Stefan Johsen Havnelid presenterte kort seg selv. 
  
KVITFJELL CLASSIC 

Eva  Tine Riis-Johannesen har vært å prosjektleder de siste 2 årene redegjorde for status. Det 
ble etablert for å sikre oss bedre rammer rundt WC på Kvitfjell. Det har vært med å legge til 
rette for at FIS WC Kvitfjell er står på terminlisten til og med 2016. Tilbakemeldingene fra FIS 
er meget positive, og nå vil DNB og Telenor også være med på utvikle det videre. 
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Retningslinjer uttak 2012/13 1ste Utkast 
(Vis til presentasjon som viser 1.utkast av dette i sin helhet) 
  
Attacking Viking:  

Sykkel løp i Tryvann til inntekt for Støtteforening for kreftsyke barn. Foreningen vi skal støtte 
er valgt av utøverne selv. Det er et stort praktisk løft, men er et veldig positivt arrangement på 
flere nivåer. I år syklet mer enn 50 syklister. Gamle stjerner, lagsutøvere, vinnere av Ironman 
testen med flere. Endringer må til for å få enda mer ut av det på alle fronter 

  
Juniorprogram og USA studenter 

Vært diskutert å opprette juniorprogram. Er fortsatt i prosess for å se på konsekvenser. 
Kommer til å ta tid. 

  
USA studenter 

Haugen tilfelle fungerer ikke så bra. Lag er viktig. Skaper en "greie". Vi har prøvd denne 
varianten. Denne skal vi ikke gjenta. 
Vi skal ta ut EC løpere med "EC-USA-status" --> en type løper-kontrakt. Inneholder hva de får 
være med på - Ikke være med på. Legger et ansvar på dem. NSF vil bidra med det NSF kan 
bidra med. Blir et "USA-uttak" Bakteppet : Skape større bredde i SL Herrer. 

  
Arrangementsavdelingen 

Se vedlagt presentasjon. 
  
 Arrangør og Anleggsseminar 

Gardermoen 22 - 23 september 
Felles + grenspesifikk innhold- 
Program etc. på internett rett over sommeren, anbefales på det sterkeste 

  
Asgeir  Moberg- Live Timing / On-line på melding 
  

Live timing  
1. Prosjekt initiert for å få NSF mer synlig. Resultatservice viktig. Bygger opp "Live Center". 

Utvikles mot å levere mer en tall, også bilde og lyd. Kommer tilbake til høstmøte for å 
fortelle om status. 

On - line Påmelding 
1. Mye problemer med at det er utestående fordringer. 
2. Ikke god erfaring fra i vinter. Men anses nå å fungere bra. 
3. Kretsene må bli flinkere til å legge inn data riktig ifm opprettelse av skirenn på 

terminliste. 
4.  Betalingsløsning nå OK med bruk av Buy Pass 
5. Senere fagmøter tar opp hvordan man skal forholde seg til eventuelt andre systemer. 
6. Utenlands renn fortsatt manuelt 

  
3,1  
TELENORKARUSELLEN 

Se vedlagt presentasjon  
  
  
ALDERSINDDELING 
  

U-21 - Junior II  19, 20, og 21 
U18 - Junior I 17-18 
U16 Childrenb II 15 - 16 år 
U 14 Children I 13-14 
  
Norge 
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U 12  11-12 år 
En god del diskusjoner i møte etter hvert om denne klassen dvs. 
det å ha separate 11 og 12 års klasser 
10 år 
Oslo Skikrets leverte eget innlegg på dette. Se vedlegg. 
  
 Etterfølgende: Vis til presentasjoner 

 
  
FIS renn Norge - DNB Cup 
  
Hovedmålsetning for utvekling: 

Kjøre renn ferdig 
Ledertrøye 
Holde tidskjema 
Informasjon 
Live - timing 

DNB Cup antall renn i hver gren 
2-3 SL 
2-3 GS 
2 SG og 2 DH (fartsuka) 
Lagsutøvere kan ikke vinne 
Flere renn i fjor for å få bedre spredning 
Premiering - avklaring DNB 

  
  
  

NM og Jr 2 NM 
  
Fartsuka - Jr.1 NM fart 
  

Hafjell 21/01 - 27/1 
Gren: DH, SC,SG 
Premiering 3 beste i hvert kjønn Jr 1 NM fart 
 

Jr 1 NM 
Voss fredag 15/2 og lørdag 16/2 
AK har besluttet at Voss skal arrangere Jr 1 NM i 2 år fremover. 

  
  
Fri påmelding Telenorlekene og Hovedlandsrenn 

Både sponsor og Skistyret vil at det skal være et åpent/inkluderende renn. Det er 
bekymring for størrelsen og at dette kan bli et for stort mammut arrangement 
  

Telenorlekene 
Hemsedal 21-24/3   
Påmelding: Fri påmelding av krets 

Krets skal være "sjef" 
Ønsker å ha lekene i "grisgrendte" strøk. 
  

Krav 
Påmelding til alle grener: SG,GS SL 
Puljeinndeling av krets etter kvalik renn 
Min deltagelse på 4 kvallikk-renn (kretsene har kontroll og evaluerer) 
Kretsene melder på og har ledelse på funksjon 

Trening SG Torsdag (begge kjønn) , ved stor påmelding eller vanskelig forhold skal 
jenter SG torsdag og gutter SG fredag 
2 omg: 60 beste jenter og 80 beste gutter. 
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Side 12 

  
Innspill: 

  60/80 på kjønn bør vurderes 

 Utfordringene for arrangør mht det sosiale etc. må håndteres 

 Flere kvalik renn? 

 Alle renn i kretsen kvalik. Må være med på 4 
  
Kommer ut kvoter i puljer som vanlig. 
  
Hovedlandsrenn 
  

Narvik 07/03 torsdag - 10/3 
SG,SC,GS, SL 
Fri påmelding 
Påmelding til alle grener 
  

Utfor Finale - HL  31/1 - Søndag 03.02 
  

Hafjell 
Gren 

2 dg trening DH 
2 dg trening + renn + fartsfinale 

Fri påmelding av krets 
Krav: 

Startnummer etter treningsresultater 
Kretsene melder på og har ledelse funksjon 
Trening DH torsdag og 2 omg 
Premiering til internasjonal barnerenn 
  

  
BUSKERUD Forslag / 11-12 FESTIVAL 
  

Bakgrunn: Rykter om finale for 12. mv. ref. skriv. 
  
Innspill til Bendit: 

 Sportslig 

  Markedsmessig. Viktig for NSF å få tak i noen av disse pengene 

  Ønsker om å splitte 11/12 iallfall på premiering 

  Vi må ikke miste” Bendit” som rekrutteringsarena 
  
Internasjonale barnerenn 
  

Landsrenn i Hemsedal 15-16 januar 
Gren SL GS 
Uttaksrenn til Skofje Loka og Toppolino 
Utforfinale - uttaksrenn til Val D\ I`sere 
HL/TL - uttaksrenn til Whistler 
  
Forslag til renn: 

Skofje Loka - SL og GS - februar 
Vadisere SL SG - april 
Topoolino SL GS mars 
(Whistler - SL -GS - GS) K2 april 
K1 - 1 reiser 
K2 - 2 reiser 

  
Innspill. 
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Begrens K2 også til 1 reise 
Ikke kall det barnerenn? 

  
  
WC 2012 
  

Herrer Damer 

9DH 8DH 

6SG 8DG 

8GS 9GS 

9SL 2NTE 

2NTE 2CE 

2CE  

  
 
 
  
EC - Norge 
  
Kvitfjell kvinner 30/11 - 02/12 

30.11: GS 
01.12: SC 
02.12: SG 

  
Trysil Kvinner 04-05/12 

04.12: GS 
05.12: GS 
  

Hemsedal Herrer 27/11-30/11 (Forslag NOR)   - Bestemmes i september 
  

27-28/11: 2 x GS 
29-30/11: 2x SL 

  
(For øvrig presentasjon vedlagt.) 
  
  
Antall  FIS renn - gjennomføring 
(presentasjon) 

Innspill: For mye med dobbelt renn på samme dag 
Er det totale antall for stort? 
Dette blir gjennomgått med skigymnasene  i slutten av mnd’en. 

  
  
Uttakskriterier: 

En lynkjapp gjennomgang av kriterier 
I utgangspunkt ingen store endringer. 
Oppfordring om å komme tidlig tilbake med tilbakemeldinger på det forslaget som 
legges ut 

  
  
Integrering 

Se vedlagt presentasjon 
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SPORT SCIENCE 

Se vedlagt presentasjon 
  
Valgkomiteen 
  

Prosess: 
  
Pekt ut for ett år siden 
Lilly Schøyen 
Nina Baardseth 
Ola Evjen 
  
Snakket med alle som man har spilt inn 
November:  Forespørsel ut til kretsene 

Fikk noen inn 
Hatt intervju med alle foreslåtte 

Etter beste evne valgt ut som gjengitt i saksliste. 
  
Ingen benkeforslag. Foreslåtte kandidater ble valgt med akklamasjon. 

  
……..…. 
  
Akershus forslag 
  

1. Skigymnas - Høstmøte + at kretsene i regionen (Oslo/Akershus) også må jobbe med dette 
2. Begrensninger  i deltagelse/påmelding renn 

1. Mulig bi-lateralt problem Akershus/Oslo 
3. Planer og styrings-signaler fra NSF 

1. Høstmøte-tema 
4. TL/HL 

1. Bare å søke. 
  
   
Saker for Høstmøtet: 
1 dags møte 
  

Uttakskriterier til renn 
Skigymnnas antall og styring, gjelder spesielt Oslo  
Rekruttering skigymnas 
Juniorlandslag 
Strategiarbeid  
Utdanning 
  
Komiteen er interessert å komme ut til kretsene ifm arrangement  
  
Kommunikasjonsrutinene skal bli bedre (fra hele NSF) 

- Innspill: Vi må bli kvitt rykter. Gjøres best ved INFORMASJON 
 
 

Referent  
Lars Inge Graabak 
 
 
 
 
 
Godkjenning protokollen 
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Nina Baarseth     Magnar Eide 
 
 
 
Vedlegg 
1: Skipolitisk dokument 
2: Presentasjon fra Markedsavdelingen 
3: Status alpint v/Claus  
4: Forslag fra Akershus Skikrets 
5: Presentasjon av Arrangement 
6: Telenor Karusellen 
7: Idretts registrering 
 


