
Protokoll Vårmøte/Fagmøte Alpint 
 
Teams, fredag 11.juni 2021, kl. 09:00-14:30 
Tilstede: Thomas Liland-Vik, Martin Andersen, Thor Gjelsvik, Liv Høgli, Jørund Li, Jon 
Busterud, Ingrid Afseth, Bernt Rusten, Knut Kettermann, Dagfinn Neteland, Stig Aambø, 
Ove Bromseth, Pia Iren Olsen, Stian Wodahl, Ole Kristian Kirkerud, Marianne Hoel, Finn 
Espen Sellæg, Toril Vik, Anne Cathrine Enstad, Nora Sofie D. Bruun, Espen Graff, Roar 
Karlsen, Claus J. Ryste, Mari Hagvaag Seim, Einar Witteveen, Roger Ellingsund, Tina 
Selbæk, Ola Evjen, Ketil Aagesen, Marie Renate Haugen, Kjetil Aarnes, Hans Petter 
Bergseth, Kenneth Mikkelsen, Johan Baumann, Hilde Arna Tokle Yri, Per Asbjørn Feide, 
Stefan Johnsen Havnelid, Espen Østerhaug, Ellie Lein, Hans Blattmann, Beate C. Haugen, 
Jan Olav Andersen, Bjørn Nord, John Egil Måleng, Erik Plener.  
 
1. Åpning og informasjon 

1.1. Åpning ved AK leder 
1.2. Godkjenning av fremmøtte representanter. § 33 punkt 3  
1.3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  

Ingen kommentarer på innkalling. 
Ingen innmeldte saker i forkant av møtet. 

1.4. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen  
Ola Evjen valgt som møteleder. 
Nora Sofie Bruun valgt som sekretær. 
Undertegne protokoll: 
Martin Andersen, Akershus Skikrets 
Jon Busterud, Hedmark Skikrets  

1.5. Informasjon fra AK v/leder Ola Evjen  
Ola gikk kort gjennom arbeidsfordelingen i Alpinkomiteen, samt arbeid og aktivitet siden 
høstmøtet 2020. Det blir nytt Skiting i 2022, slik at man er i rute igjen etter at Skitinget 2020 
ble avlyst. Covid-19 har preget denne sesongen, men alpint har fortsatt klart å gjennomføre 
FIS-renn. 

1.6. Beretning og handlingsplan v/leder Ola Evjen 
Beretning fra 2018-2019, 2019-2020 og 2020-2021 er sendt ut og ligger på nettsidene, 
skiforbundet.no. 
Ingen kommentarer på beretningene. 
Handlingsplanen: øke 10% på Skigymnas. Kommentar på at Oppdal tok inn løpere både 
nasjonalt og regionalt, etter bestemmelser fra Trøndelag Fylkeskommune. Har vært negative 
kommentarer på dette. Innspill om at dersom målet er å øke rekrutteringen kan ikke bare de 
aller beste gå på skigymnas. Er ikke nødvendigvis negativt å ta inn løpere regionalt.  

1.7. Sportslig status og informasjon NSF alpin v/Claus Johan Ryste 
Kort gjennomgang av løpere på lag 21/22, samt ansatte i Skiforbundet. 
Gjennomgang av statistikk og utvikling på både dame- og herresiden fra sportssjefen.  
Informasjon fra FIS og status på alpint i verden.   

 
2. Rapportering 

2.1. Status marked v/Espen Østerhaug 
Sponsormarkedet er i endring, og det forventes en nedgang, spesielt på tradisjonell reklame.  
Innhold skaper engasjement, og det blir flere unike, tilpassede sponsoravtaler.  



Siste året har det vært større fokus på engasjerende innholdsproduksjon, mer engasjerende 
innhold på blant annet Instagram.  
Mer jobbing med konkrete sponsorer som støtter ulike sider av alpint. 

2.2. Status økonomi v/Mari Hagvaag Seim / Claus Johan Ryste 
Mari gikk gjennom regnskapet for 2020.  
Covid-tester ble en ny utgiftspost for sesongen.  
Samtidig ble det ingen reiser til USA/Canada denne sesongen.  
Det er gjort en endring i regnskapsfordeling, som gjør at breddeavdelingen er korrigert på 
regnskapet for 2020.  
Økonomirapport per april 2021: Vi ligger litt under det originale budsjettet, men det er mulig 
å hente inn avviket. Det er lagt ny plan for samlinger, men det er fortsatt usikkerhet rundt 
hvordan korona vil påvirke sesongen framover. Budsjettmål på 2 millioner.  
God kommunikasjon med trenerne for å klare budsjettmål.  

2.3. Status utdanning v/Einar Witteveen (utsatt til etter 3.1; Sebastian og Ragnhild) 
Kurs og tilbud på SNØ i Lørenskog – først og fremst Trener 1 og Trener 2-kurs. 
I går (10.06) startet Trener 3-kurs med Kasper Sjøstrand, som Einar også er noe involvert i. 
Det er nå også flere digitale muligheter som kan gi oppfølging på en annen måte, særlig 
oppfølging av barmark i trenerkurs.  
Einar vil også følge fartsopplegget til Trond Moger.  

 
3. Sport og aktivitet 

3.1. Kultur og sport – Sebastian Foss-Solevåg og Raghild Mowinkel 
Espen Graff stilte spørsmål til Sebastian og Ragnhild. Refleksjoner over sesongen som var, 
prestasjoner og korona, samt tanker om trening og kultur nå og veien videre til neste sesong.  

3.2. Fartsprogram OLT og overårig lag v/Claus J Ryste 
Er startet et prosjekt med støtte fra OLT for å gi mer fartstrening i samarbeid med Trond 
Moger.  
Kultur, kompetanse og erfaring er også viktig for å utvikle Norge som en fartsnasjon.  
Prosjektet ønsker å ha tre camper i løpet av året, hvor fartsferdigheter er i fokus. Skigymnas 
og klubber skal kunne bruke fartselementer som er bygd opp i etterkant.  
Claus gikk gjennom status per i dag på overårige lag.  
Overårige lag kan få støtte fra Skiforbundet, men kriterier skal følges opp. 

3.3. FIS – Barn og bredde – Terminliste – Breddesamlinger v. Stefan J. Havnelid. 
3.3.1.  Status fra FIS-møtene for EC, FIS og barnenivå 

FIS-lister er basert på 2 renn, men er mulig det blir 3 renn.  
3.3.2. Mesterskap og langsiktig terminliste  

Finaler er igjen forflyttet med 1 år, dvs at arrangør for TL (Norefjell) og HF (Ål) fra 
2020/2021 blir flyttet til 2021/2022.  

3.3.3. Kvalik. internasjonale barne(ungdoms)renn  
Flere kandidater ønsker å gjennomføre. Avgjørelse vil bli tatt på Høstmøtet.  

3.3.4. Breddeprogram og samlinger 
Ingen sentral Ironman-test på våren i år.  
Skape aktivitet i løpet av høsten, breddesamling på Hafjell i februar, samt samlinger i 
mai og juni 2022. 

 
 

LUNSJ 12.20 – 12.40 
 



3.4. VM søknad Narvik presentasjon v/Erik Plener 
Erik Plener presenterte planer for søknad til VM i Narvik i 2027. Det ble gjort rede for hvilke 
investeringer som er gjort, og hvilke investeringer som gjenstår til et eventuelt VM.  
Ønsker støtte fra hele ski-Norge og engasjement rundt et VM til Narvik, både innenlands og 
utenlands.  

3.5. Para bredde og topp v. Hans Blattmann og Beate Haugen 
Hans Blattman presenterte løpere og status på Paralandslaget. Landslaget har 2 løpere, i 
tillegg til at det er 4 medtrenende. Flere løpere har mulighet for å kvalifisere seg til VM i 
2022 på Hafjell. 
Beate Haugen presenterte rekrutteringen til para-alpint. Det er flere utfordringer knyttet til 
rekruttering, særlig fordi nybegynnere krever en del ressurser.  
Flere klubber i Norge har en satsing mot para. Det er også para-utøvere som trener i sin 
lokale klubb sammen med jevnaldrende funksjonsfriske utøvere.  

3.6. Bakke i bakke – v. Marit Gjerland 
Samarbeid mellom klubber og kommersielle anlegg i en ny modell. Er muligheter for klubb å 
gå inn i kommersielle anlegg. Ta kontakt med Marit Gjerland for rådgiving.  

 
4. Skikrets – klubb - utvikling 

4.1. Kretsens time med konkrete tiltak 
AK og kretsene hadde informasjonsmøte 24.mars hvor status for hver krets ble presentert.  
I møtet fikk derfor noen kretser konkrete spørsmål å svare på.  
 
Buskerud Skikrets: Anlegg og aktivitet. Hvilke anleggsplaner og behov har dere i deres krets?  

• Buskerud har mange anlegg, både til større arrangementer og til rekrutteringsbruk. 
• Ingen planer for anleggene i Buskerud, det er ikke en utfordring for rekrutteringen.  
• Behovet kan være skilek-anlegg i nærområde og lokalsamfunn 

Oslo Skikrets: Kultur og holdningsarbeid. Hvilke konkrete tiltak blir gjort og hvilke resultater 
er eventuelt oppnådd? 

• Oslo Skikrets er en stor krets med mange store og nokså store klubber. 
• Klubbene i Oslo er veldig forskjellig, og kulturen kan være forskjellig. 
• Det er større frafall blant jentene. Diskusjon om det skal være mer trening på tvers av 

klubber for å skape et større og bedre miljø. 
• Har noe å gå på når det kommer til å skape et lag – noen kjører et «one man show». 

Mange trener på private lag i aldersbestemte klasser.  
• Arbeid må også foregå i klubb, og ikke bare i krets, siden Oslo er så stor krets. Det er 

dårlig kapasitet på anlegg i Oslo, noe som gjør det vanskelig å samle hele kretsen.  
Nord-Trøndelag Skikrets: Rekruttering av utøvere og trenere. 
• Rekrutt-samlinger med ressurser fra kretsen 
• Har fått flere tidligere utøvere som blir trenere. Spesielt flere jenter, som kan komme fra 

en tidligere jentesatsning.  
Troms Skikrets: Unge trenere og ledere. Hva gjøres i deres krets for å rekruttere trener og 
ledere, og særlig jenter? 
• Klubbene identifiserer hvem som ønsker å gå på skigymnas, og hvem som ikke ønsker 

det. Eldre løpere får ansvar for yngre løpere, og blir etter hvert invitert til å delta på 
trenerkurs. Kursene dekkes i sin helhet av kretsen 

Hedmark Skikrets: Bærekraft. Har dere fokus på den grønne tanken? 
• Bruktmarked og gjenbruk av utstyr. 



• Samarbeid mellom klubber og kretser, blant annet på samlinger 
• Kan være mer fokus på den grønne tanken når det kommer til arrangementer. 
• Ønske beholde snølagring i Kvitfjell, slipper lang reise til tidlig snø-trening.  

 
4.2. Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag 
 
 
5. Valg 

5.1. Alpinkomite 2021-22 v/valgkomiteen 
Valget i år gjelder for 1 år, fram til nytt Skiting i 2022.  
Valgkomiteen innstiller representantene som ønsker gjenvalg til et år til, og en ny kandidat til 
erstatning for Kenneth Larsen.  
Forslag på innstilling: Unni Forshaug, Nordland Skikrets 
Representanter på gjenvalg (Ola Evjen, Anne Cathrine Enstad, Roar Karlsen, Daginn 
Neteland og Nora Sofie Dietrichson Bruun) og Unni Forshaug ble enstemmig valgt av 
fagmøtet. Representantene er valgt for et år, fram til Skitinget 2022.  

 
6. Avslutning  

6.1. Sette saker til høstmøtet 2021 
Ny valgkomité til 2022.  

6.2. Avslutning 
 
 
 
 
 
 

Martin S. Andersen (Jun 23, 2021 15:03 GMT+2)
Martin S. Andersen
Martin S. Andersen
Jun 23, 2021

Jon Busterud (Jun 29, 2021 11:39 GMT+2)
Jon Busterud

Jon Busterud
Jun 29, 2021
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