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Protokoll Fagmøte Alpint  
 
Hotel Scandic Helsfyr 
15. oktober 2022  
kl 09:00  15:00 
 
Til stede: 
Hege Moltzau   Akershus 
Øystein Flage   Finnmark 
Jon Busterud   Hedmark 
Kjell Herland    Buskerud 
Knut Kettermann   Hordaland 
Stian Wodahl   Nord-Trøndelag 
Jørtik Linberg   Oppland 
Jan Egil Greenwood  Oslo, Telenorlekene 
Marianne Owesen Hoel  Oslo 
Finn Espen Sellæg   Oslo 
Gunnar Johansson   Region TD  
Ola Evjen    Skiforbundet, alpinkomitéen  
Roar Karlsen    Skiforbundet, alpinkomitéen 
Dagfinn Neteland   Skiforbundet, alpinkomitéen 
Nora Sofie Bruun   Skiforbundet, alpinkomitéen 
Unni E. Forshaug   Skiforbundet, alpinkomitéen 
Tonje Norheim Tangerud  Skiforbundet, alpinkomitéen 
Claus J. Ryste   Skiforbundet, sportssjef alpint 
Mari Hagvaag Seim   Skiforbundet, økonomi  
Einar Witteveen   Skiforbundet, utdanning og bredde  
Stefan Johnsen Havnelid  Skiforbundet, ettervekst og rekruttering  
Marius Nysæter   Skiforbundet, kommersiell leder 
Beate C. Haugen   Skiforbundet, bredde para 
Sven Håkon Kulbeck  Skiforbundet, rådgiver krets/klubb 
 
 
1. Åpning og informasjon 

 
1.1  Åpning og velkommen 
Åpning av fagmøte alpint og velkommen ved AK-leder Ola Evjen.  
 
1.2 Godkjenning av fremmøtte representanter § 36 punkt 3 
Antall kretser til stede: 8 kretser  
Antall stemmeberettigede: 14 stemmeberettigete. 
 
1.3  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
Ingen kommentarer på innkalling, saksliste og forretningsorden. 
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1.4 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å 
undertegne protokollen 

Ola Evjen ble valgt som møteleder og Unni E. Forshaug ble valgt som sekretær. 
Kjell Herland fra Buskerud Skikrets og Knut Kettermann fra Hordaland  
Skikrets ble valgt til å undertegne protokollen. 
 
1.5  Informasjon fra AK ved Ola Evjen 
AK-leder Ola Evjen gjennomgikk arbeidsfordelingen og ansvaret til 
Alpinkomiteen, samt pågående arbeid og aktivitet, alpinkomiteen har hatt 
fokus på siden vårmøte 2022. 
 
1.6 Status og rapport sport og administrasjon NSF alpint ved 

Claus J. Ryste 
Presenterte organisasjonen i alpint, administrasjon og sportsavdelingene 
 
Ny markedspakke Team Telenor, gjelder både for para, damer og menn. 
Landslagsutøver disponerer drikkeflasken selv, for salg av reklame. 
Gjennomgang av statistikk og utvikling på både dame- og herresiden.  
Økte kostander etter covid-19 bl.a. på flyreiser og transport av utsyr. 
Rekruttering er særdeles viktig nå og må prioriteres ute i kretser og klubber. 
Skiklubbutviklere som er ansatt pr krets kan tas kontakt med for å få tips og 
bistand. Rekruttering, gi lavterskeltilbud på de yngste årsklassene U10 og 
yngre. 
Økning i aktive FIS-utøvere i alpint, sesongen 2021-2022. 
Uttak Sölden publiseres mandag 17. oktober: 8 menn og 5 damer. 
Orientering fra FIS møte; 
Fluorforbud  utfordrende med oppstart av testing, som utsettes inntil videre. 
 
1.7 Økonomi rapportering og budsjett ved Mari H. Seim 
Gjennomgikk regnskapet pr august, som viser et negativt avvik 1,2 mill. 
Det arbeides målrettet for å snu denne trenden og prognosen for september 
viser fin utvikling, målsetningen er at regnskapet pr 31.12.2022 skal ende på 
budsjettert resultat + 2,0 mill. 
Budsjettprosess for 2023 er godt i gang og vil tas til behandling i 
Alpinkomiteen 3. november, før det tas til endelig behandling og vedtak i 
Skistyret vedtak 14.11.22. 
Presenterte tidslinjen for gjelden, som viser at innen 2023 vil gjelden vår være 
innfridd og vi får større handlingsrom for aktivitet og tiltak. 
Årsregnskap ferdigstilles i februar/mars og en total gjennomgang av 
årsresultatet vil være på agendaen på vårmøte i 2023. 

 
1.8  Marked og kommunikasjon ved Marius Risan  
Ny markedssjef Marius Risan presenterte seg. Risan kommer fra privat 
næringsliv og har tidligere hatt aktive alpinbarn, han er topp motivert til 
arbeidet i Skiforbundet og har et sterkt ønsker om å gi tilbake til idretten ved 
hjelp av sin kompetanse og nettverk. Målsetningen er å arbeide strukturert og 
målrettet mot markedet, der salg av alpinsporten er salg av en komplett 
opplevelse. 
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Partner og markedsstrategi, viser noe nedgang under Covid-19, men med en 
svak oppgang i 2021/2022.  

 
De viktigste driverne for merkevarebygging, refr. Sponsor Insight, det norske 
sponsormarkedet 21/22, https://www.sponsorinsight.no/ er; 
 

1. Some 
2. Reklame i nettmedier 
3. Spons av idrett 

 
Viktig faktor i sponsorat; den menneskelige faktor, det ekte mennesket, hvem 
er attraktiv  spiller en stor rolle i beslutningsprosessene. 
Nøkkelord i sponsormarkedsarbeid; Porpose, relevance, impact.  
 
Helly Hansen, ny samarbeidspartner på bekledning. Global lansering av 
partnerskapet med Skiforbundet, skjer i forkant av WC-åpning i Sölden. 
For Para er det lansering på SNØ. 
 
Norges Skiforbund har overtatt regien på Telenorkarusellen. 
 
Nasjonal antimobbekampanje; Bruk hue for frivilligheten er utviklet av Røde 
Kors, og Telenor, se link til nettside; https://brukhue.no/   
Verktøykassen til kampanjer og det videre arbeidet er til fri bruk for klubber 
 
Restesalg av Phenix klær iht. bærekraftprinsippet. 
I uke 43 legges klær ut for salg, fagmøtet i alpint foreslår følgende: 
Tilbud om bestilling av Phenix klær tilbys først til skigymnasene med 1 ukes 
bestillingsfrist, deretter sendes tilbudet til alpinklubbene. 
 
Lanseringsfilmen fra Helly Hansen ble vist. 

  
Pause kl 10:30  10:45 

 
2. Arrangment, utdanning, TD korps ved Stefan Johnsen Havnelid 

 
2.1  Terminliste, nasjonale finaler 2022-2023, er oppdatert på 
nettsiden til Norges Skiforbund er oppdatert, se link; 
https://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/mesterskap/ 
 
20.-26. mars: NM Trysil 
12.-15. april:  NM U18, U21, Narvik, SL/GS 
24.-29. februar:  NM U18 fart Hafjell, DG, SG, AC 
25.-26. mars: HL Vassfjellet, GS/SL 
21.-24. mars:  HL, Vassfjellet, DH/SG 
21.-24. mars:  Telenorlekene Wyller 
9.-12. mars:   Bama, Ål, 
17.-19. mars:  NM Master, Hovden 
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Det er viktig at strukturen på nettsiden til Norges Skiforbund er oppdatert og 
har en enkel og intuitiv struktur. 
Alle nasjonale mesterskap bør ha egen side på Norges skiforbund sin nettside 
samt ha egen Facebook-side, slik at det er enkelt for den enkelte å relevant 
finne informasjon. 
Invitasjon, program, resultatlister og løpende informasjon bør publiseres på 
nettsidene og deles til arrangementets Facebook-side. 
 
Internasjonale renn  
17.-26. januar:  Junior VM St Anton 
20.-28. januar:  Tarvisio EYOF 
14.-15. januar:  Geilo kvalik internasjonale renn  

(Skofja Loka: U14/U16 og Whistler: U16). 
 
2.2. Breddesamlinger og fartsprosjektet ved Einar Witteveen og 
Stefan J. Havnelid 
 
Ironman 2023 
Gjennomføres som sentral test, alle deltagerne får HH t-shirt og testene 
splittes mellom jenter og gutter. 
 
Tentative datoer for Ironman 
Vår 16.-18. juni 2023 
Høst 8.-10. september 2023 
 
U14-U16 
Regionale samlinger i samarbeid med skigymnasene. 
20.-22. januar: Breddesamling Hafjell (ubegrenset antall) 
23.-26. februar: Breddesamling Ål Fart inkl. kurs  
   (begrenset antall 120-150 utøvere).  
4.-7. mai:   Fart U12-16 Myrkdalen 
4.-7. mai:  Fart FIS, Røldal 
  
Uheldig med breddesamling for barn/ungdom med begrenset antall, det 
oppfordres til å vurdere to samlinger. 
 
Jenteprosjektet 
To barmarkssamlinger er gjennomført med 8-10 utøvere, uttaket er basert på 
ironmantest og poeng i SL og GS. 
 
Fartsprosjekt 
Bidra til å hjelpe skigymnas med tilrettelegging av fartstreninger. 
 
Talentcamp U14-U16 
Det er mest hensiktsmessig å arrangere dette ved sesongslutt. 
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2.3  Fokusområde trenerutvikling damer ved Einar Witterveen 
Antall jentetrenere på de yngste årsklassene er relativt bra, men de forsvinner 
fra årsklassene U14 og U16. 
Trenger tips om jenter som kan utdannes til trenere. 
 
Kurskalender alpint er oppdatert på nettsiden til Norges Skiforbund, se 
link; 
https://www.skiforbundet.no/alpint/nyhetsarkiv/2022/5/kurskalender-
alpint/  
 
Trenerutdanning  
Skigymnasløpere, skoleløpet gir trener 2 kompetanse 
 
Rekruttering av nye unge trenere fra skigymnas 
Viktig at det settes av midler i budsjettet for rekruttering av nye trenere og TD 

. Her bør Norges Skiforbund alpint invitere til kurs og kompetanseheving 
samt bidra økonomisk for rekruttering av fremtidens . 
 
Det er behov for voksne personer i klubbmiljøene, det er mange ulike oppgaver 
og utfordringer som kan oppstå og det kan være vanskelig for de yngre 
trenerne å håndtere ulike situasjoner. 
 
Yngre trenere er positivt i trener rollen på de yngre gruppene. 
Utfordring å skaffe trenere, osloklubber jobber aktivt med rekruttering av 
trenere fra U16 og FIS.
 
2.4  Nasjonal TD korps 

 
 

 
 

 
Koordinerer TD for lokale og regionale renn 
Utgjør regions TD-utvalget 
Ansvar for aktivitetsrapportering i hver region 
 
TD kurs 
TD 1 Nasjonale kurs, gjennomføres via region TD pr region 
TD 2 Kurs i løpet av vinteren (gjelder fart). 

 
Lunsj kl 12:05  12:50 

 
3. Bredde, utdanning og strategi. Felles diskusjon 

 
3.1. Evaluering mesterskap og tiltak norsk alpinsport m.m. 
FIS-deltagelse Norge 
Hva skal landslagsutøverne delta på? 
Landslagsutøvere, alle: NM 
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E-cup løpere: Vårrunde. 
WC løpere: Donald Duck Winter Games 
Klubber må senke sine krav om at landslagsløperne skal stille opp på lokale 
renn, når de er «hjemme» noen dager.  

 
Klimautfordringer, skigymnas må endre planene ift. oppstart rennstart, 
prioriter barmark i august med oppstart FIS renn: 1. desember 
 
Klasser LF/HF  gjennomføring 
Dele klasser, videreføre dagens ordning i Telenorlekene. 
Vurdere å dele jenter/gutter? 
 
Overårige lag 
AK har mottatt forslag fra AK i Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark 
skikrets, se sak 4.1 
 
Tour of Norway 
Claus Ryste, Stefan J. Havnelid, Atle Skårdal og Marit Gjerland planlegger 
møter med alle kretser og skiklubbutviklere i løpet av sesongen. 
 
Konkurranse for barn 
Fartsrenn og begrensninger, her må vi se på rennreglement og om det setter 
begrensninger ift. fart for barn under 12 år. 
Innspill: Norge kan selv 
gi dispensasjon til fartsrenn for barn under 12 år. 

 
Timing-anlegg 
Under 12 år, kan arrangør benytte uansett timing anlegg f.eks. manuell timing  
U14-U16, FIS standard på timing. 
U10 og yngre kan kjøres uten tid.  
Oppfordre klubber til å finne gode løsninger på timing for årsklasse U10 og 
yngre. 
Kurs på timing, flere aktører kan forespørres og tilbys klubber/foreldre under 
renn. 
 
3.2 Jentesatsning og tilrettelegging for fremtidens kvinnealpinister 
   
Utsettes til dialogmøtet i januar 2023. 
 
3.3 Rekruttering  kulturprosjekt ved Dagfinn Neteland  
Kort orientering av kulturprosjektet som ble startet i 2018. 
Skal vi revitalisere kulturprosjektet? 
Skal vi jobbe videre med dette  hvor er vi og hvor ønsker vi å komme? 
Viktig tema er rekruttering. 
Viktig å få alle å dra i samme retning? 
Planlegge samling der vi tar et dypdykk i tema. 
Foreldrerollen, idrettens viktigste ressurs. 
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Rekruttering - idedrodling utsettes til dialogmøte i januar 2023 
 

Skiklubbutvikler-prosjektet ved Sven Håkon Kulbeck 
Skiklubbutvikler-prosjektet skal bidra i kretsene og klubbene for å skape 
aktivitet og rekruttering  alle grener skal med! 
14 skiklubbutviklere er ansatt i Skiforbundet, i ulike stillingsprosent (fra 40-
100 %). 
Hovedfokus er aldersgruppen 0-12 år. 
Sekundær aldergruppe 13-16 år. 
 
3.4 Para bredde ved Beate C. Haugen 
Presenterte bredde og rekruttering i Para der målsetningen er flere ut på ski og 
plan for kommende sesong. 
Klubber vil ha behov for hjelp også til rekruttering. 

 
4. Behandle saker fremmet av skikretsene 

 
4.1  Innkomne forslag 
AK har mottatt forslag fra AK i Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og 
Hedmark skikrets. 
 
Bakgrunn 
Trønder Alpin og SNØ Hafjell Kvitfjell Racing har over tid gjort en solid jobb for å 
bidra med et godt tilbud til utøvere etter videregående skole alder. Dette arbeidet er 
forankret i kretsene i regionen de sokner til. 

 
Så langt vi kan huske har det vært et skrikende behov for et stort og godt nok tilbud 
post videregående skole. Det har de siste årene vært signalisert ønske fra våre 
kretser med større forutsigbarhet for et godt og bredt tilbud til løpere som ikke 
kvalifiserer direkte til landslag. 
Effektene er mange. Opprettholdelse av høyt nivå på renn i Norge, forutsigbarhet 
for løpere, trenere, skigymnas og kretser. Det vil også med stor sannsynlighet sørge 
for at de presumtivt beste løperne som ikke kvalifiserer til landslag ikke drar direkte 
etter videregående skole til USA på skistipend. 

 
Ovennevnte satsingslag er miljø som tegner seg som opplagte tyngdepunkt, og har 
sikret forankring i inntilliggende kretser. Interessehavene her kan bidra til varige 
ordninger sammen med NSF AK. Trønder Alpin og Snø Hafjell Kvitfjell Racing kan 
på sikt være aktører som naturlig ivaretar fartssatsingen med støtte fra OLT og NSF 
Sentralt. 

 
Det må være en målsetning for norsk alpinsport at vi har et varig og overgripende 
system post videregående som sikrer at 20  30 (eller flere) løpere i senioralder har 
et godt, langsiktig og tilfredsstillende opplegg. 

 
Det må også være et mål at et slikt system er uavhengig av foreldreinnsats, som 
historisk sett har gitt store svingninger i tilbudet og har medført huller i tilbudet til 
flere årganger. 
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Forslag til vedtak på høstmøtet: 

 
«Kretsene ved AK i Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland ber NSF AK 
utarbeide en «handlingsregel» ibm budsjett for 2023 og 2024 som sikrer minimum 
en trenerressurs pr sted i Trønder Alpin og SNØ Hafjell Kvitfjell Racing. Beløpet må 
tilsvare lønn og sosiale kostnader til trenerne. 

 
Anbefaling fra våre kretser er at NSF AK utarbeider en 2% regel i overføringer fra 
totalbudsjettet til NSF AK med medfølgende krav til aktørene/mottagerne som et 
ferdig utarbeidet forslag til nytt AK våren 2024 og med vedtak i forbindelse med 
budsjett for 2025. Forslaget må også si noe om kretsenes forpliktelser.» 

 
Fagmøte i alpint diskuterte forlaget fra AK i Oslo, Akershus, Buskerud, 
Oppland og Hedmark skikrets. 

 
AK ser på innspillet ifm. budsjettarbeidet for 2023.  
Alle skikretsene bør inviteres og må involveres i prosessen og prosjektet samt 
stille seg bak økonomisk støtte fra kretsene 

 
Vedtak: 
Forslaget og innspillene som fremkom i diskusjonen under fagmøte t i alpint 
tas med til videre diskusjon under dialogmøte i januar 2023 samt til Vårmøte 
2023. 

 
Claus Ryste tar kontakt med leder på Oppdal/Trønder Alpin og Tonje Norheim 
Tangerud tar kontakt med de aktuelle kretsene, for å diskutere samarbeid og 
eventuelt budsjett. 

 
4.2 Eventuelt 
WC Kvitfjell 2023 Women 
Roar Karlsen orienterte om WC Kvitfjell 2023 
I 2024 vil WC Men Kvitfjell være tilbake på terminlisten. Alpinkomiteen deltar 
på WC Kvitfjell 2023 og oppfordrer AK-ledere også til å delta på 
arrangementet. 

 
Telenorlekene 2023, Wyller 9.-12. mars  
Presentasjon fra Ready og Heming som samarbeider om Telenorlekene 2023. 
Informasjon vil bli publiserte på nettsiden til Norges Skiforbund, se link; 
https://www.skiforbundet.no/arrangementer/telenorlekene/ 
Det ble fremsatt ønske om genser til alle deltagerne, til en overkommelig pris.  

 
5. Avslutning 

 
5.1 Sette saker til dialogmøte i januar 2023. 
Forslag saker: 
- Kretsrapport vedrørende rekruttering 
- Valg av valgkomite, vårmøte 2023 
- Jenteprosjekt 
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- Overårig lag 
- Jentesatsing og tilrettelegging for fremtiden kvinnealpinister ved Claus 

Ryste og Tonje Norheim Tangerud 
- Rekruttering - idedrodling  
- Invitere klubber og jenter til WC Women på Kvitfjell 

 
5.2 AK-leder Ola Evjen takket for godt møte og ønsket alle vel hjem. 




