Protokoll Dialog/Vårmøte Alpint
Teams, lørdag 6. juni 2020, kl. 09.00 - 13.00

Tilstede: John Egil Måleng, Claes Tommy Herland, Claus Johan Ryste, Ola Evjen, Stefan J. Havnelid, Bjørn Nord, Mari Hagvaag Seim, Per
Asbjørn Felde, Martin Andersen, Espen Østerhaug, Hilde Arna Yri, Ketil Aagesen, Dagfinn Neteland, Svein Leon Aure, Jørund Lie, Andre
Hagen, Kenneth Mikkelsen, Finn Espen Sellæg, Jon Busterud, Ole Kristian Kirkerud, Roar Karlsen, Constance R.B Sylte

1. Åpning, informasjon og rapporter
ÅPNING VED AK-LEDER
1.1 Godkjenning av fremmøtte representanter. § 33 punkt 3
11 fremmøtte kretser og 4 medlemmer fra alpinkomiteen – 15 stemmeberettigede.
1.2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak nr. 5 flyttes frem til etter sak nr. 3.
Innkalling og forretningsorden godkjennes.
1.3 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen.
Ola Evjen velges som møteleder, Anne Cathrine Enstad som referent og Kenneth
Mikkelsen og Finn Espen Sellæg til å signere protokollen.
1.4 Informasjon fra AK v/leder Ola Evjen
Kort gjennomgang av aktivitet i komiteen siden oppstart 2018, spesielt det siste året.
Sittende AK er forlenget med 1 år pga covid19 og utsatt Skiting.
1.5 Sportslig status og informasjon NSF alpin v/Claus Johan Ryste
Gjennomgang av utvikling og resultat både damer og herrer fra sportssjefen.
Nye uttakskriterier for sesongen 2020/2021 – gjennomgang av disse.
Tiltak og påvirkning pga covid19, både for NSF generelt og alpint spesielt.
2. Sport og aktivitet
2.1 Mesterskap og langsiktig terminliste v/ Stefan J. Havnelid
Alle mesterskap er forflyttet med 1 år, dvs arrangører av 2019/2020 skal arrangere i
2020/2021 osv.
Arrangører for 2022/2023 må skje høst 2021.
Det er laget en tentativ FIS terminliste og sendt ut til alle skigymnas på høring. Blir lagt
frem endelig terminliste på høstmøtet. Fra FIS sin side er det sagt at nasjonale FIS renn
kan gjennomføres. EC og WC er fortsatt noe usikkert på hvordan gjennomføringen blir.
Det må på alle nivå planlegges for A, B, C osv alternativ.
2.2 Kvalik. internasjonale barne(ungdoms)renn v/ Stefan J. Havnelid
Kvallikrenn int.barnerenn 2020/2021 blir i Oslo.
Innfører at arrangør på disse rennene, får dem 2 år av gangen.
2.3 Breddeprogram og samlinger v/ Stefan J. Havnelid
Alle breddesamlinger i regi av NSF vår 2020 er avlyst pga covid19. Oppfordrer til at
klubb/krets kjører egne breddesamlinger om mulig.
Breddesamling fart etter fartsuka på Hafjell.
Alle sentral iron man samlinger er avlyst. Skigymnas gjennomfører tester på sine skoler
lokalt ila våren.
Tester blir gjennomført fra medio august, der også U14 og U16 blir involvert.

Kommentar: Breddesamling Hafjell kollidere med Para VM på Hafjell, avklares før
legges ut.
3. Rapportering
3.2 Status marked v/Espen Østerhaug
Ny markedssjef Espen presenterte seg selv.
NSF Alpint må jobbe opp et varelager som er interessant og attraktivt, og må tenke
nytt rundt, spesielt mot produktutvikling.
Vi må på det kommersielle blir like strategisk og nøyaktig som vi er innen sporten.
Må ha en tydelig kommersiell strategi.
Gjennomgang av partneroversikt p.t. Vi har ingen tilbakemeldinger på at noen av
våre sponsorer sliter pga covid19, og at det vil påvirke vårt samarbeid negativt.
Erika er også ansatt på markedsarbeid, og skal bistå Espen i denne jobben.
Reforhandling av de fleste sponsorer etter OL 2022.
3.3 Status økonomi v/Mari Hagvaag Seim / Claus Johan Ryste
Fra 1.februar gikk Mari over i en 50% stilling i økonomiavdelingen sentralt, og
fortsatt 50% direkte inn mot alpint.
Mari gikk gjennom resultatet for 2019. Underskudd på 1,6 mill.
Inntekt 2019 på 59,7 millioner, økning fra 2018 på 6,7 millioner.
Underskudd skyldes bl.a høyere euro-/dollarkurs, forbruk på samlinger, sport
science, biler og utgifter i forbindelse med VM.
Mari gikk gjennom ny regnskapsstruktur.
3.4 Rapport fra FIS v/Claus J. Ryste
Alle vårmøter FIS foregikk digitalt.
Ulik påvirkning på alle nasjoner pga covid19.
Mange forslag på endringer er utsatt til vårmøte 2021.
WC vil bli gjennomført sesongen 2020/2021. Innen medio september avgjøres det
om det blir opprinnelig terminliste som skal følges, plan A, eller om en må å gå
videre til plan B (type mer blokk gjennomføring av WC, med færre arenaer og
mindre reising). Om 7 av de 10 beste nasjonene er tilstede, så kjøres det WC.
VM Cortina besluttes innen 1.juli 2021.
Norge jobber aktivt inn mot å kunne evt. ta over som arrangør om det blir plan B
som gjennomføres, eller andre påvirkninger pga covid19.
EC – gjennomføring er ikke avklart.
Claus gikk gjennom de endringer som vedtatt.
Det er kommet inn forslag fra USA på å endre FIS alder fra 16 til 15 år (øvre
aldersgrense senkes ikke fra 21 til 20 år). Ingenting vedtatt, blir tatt opp igjen på
høstmøtet. Vil mest sannsynlig bli gjennomført, og satt i verk fra 2021/2022.
Det jobbes aktivt med Sverige inn mot FIS 15 år.
Anne Cathrine og Stefan er i gang med å bli homologiseringsinspektører.
4. Valg
4.1 Ungdomsrepresentant v/valgkomiteen

Flyttet frem til punkt. 4.
Pga at Erika Holand Tøsse har hatt permisjon som ung.repr i AK, og blitt ansatt i
alpint NSF, så velges det ny ung.repr.
Skistyret vil ta opp dette som sak på neste skistyremøte, 24. juni for endelig vedtak.
Leder av valgkomite Hilde Yri Tokle presenterte deres innstilling og kandidat.
Forslag på ny ung.repr som skal sitte 1 år, frem til nytt Skiting og valg vår 2021.
Forslag på innstilling til Skistyret: Nora Sofie Didrikson Bruun, Oslo Skikrets.
Enstemmig valgt av fagmøtet.
5. Behandle saker fremmet av skikretsene
5.1 Innkomne forslag
Oslo: Hvordan tenker NSF organiseringen av rekrutteringen inn i alpinsporten, og spesielt
overgangen fra skigymnas og evt. inn på et lag.
Innspill:
- Det er opprette utviklingsgrupper både på dame- og herresiden for kommende sesong.
- Vår plan er å fast ha et C lag i vår struktur.
Økonomien er en påvirkende effekt i forhold til hva vi får til. Skigymnas og overårige lag har
«alltid» levert gode løpere inn til landslag, men kan også gi en manglende forutsigbarhet.
NSF har en klar målsetning om å ta vare på de beste av denne gruppen, men vi har et gap for
gruppen på de som ligger på vippen til å komme på lag og ikke.
NSF har støttet overårige lag med økonomi, og vi vil hele tiden jobbe for å kunne bidra inn
her.
Etterlyser fortsatt en klar strategi på hvordan ta vare på bredden etter skigymnas.
Akershus1: Ønsker en utredning for ny organisering av rekrutteringsnivå inn mot landslag.
OLT etterlyser også en langsiktig struktur på denne organiseringen.
Innspill:
Forslag på å sette ned en arbeidsgruppe bestående av NSF repr., Skigymnas repr. og krets
repr., som presenterer et forslag på hvordan ta vare på rekrutteringen inn mot toppidretten,
på høstmøtet 2020.
Forslag på gruppe:
Stefan J. Havnelid, NSF Admin
Claus J Ryste, NSF Admin
Martin Andersen, Akershus Skikrets
Ketil Aagesen, Sør Trøndelag
Roar Karlsen, NSF AK - leder
Skigymnas og overårige lag må kontaktes ang representant, Roar tar tak i dette.
Utvides ved behov.
Akershus2: Forslag på at hovedlandsfinalen endres til et arrangement med SL, SSL, SG, AC og
lagkonkurranse.
Utforkonkurransen for U16 arrangeres som en avslutning av breddesamling fart som til nå
har blitt arrangert på Hafjell i regi av NSF.
Evt. at det må settes ned forbud mot hopp under fart på HL.
Innspill:
- Se på hele gjennomføringen/konseptet av arrangementet. NSF må ta mer ansvar på

oppbygging av løyper. Vi kan ikke ta vekk fartsarrangement, da vi trenger flere, men legge
bedre til rette for sikre farts arr. Fart er viktig for å utvikle en komplett skiløper.
Endre på rangerings-/puljesystemet. Forslag på å bruke SG rangering også i DH.
NSF har ansvaret med å følge opp arrangørene, opp mot valg av løypestikkere og grunnlag i
bakke.
Stort ansvar på TD ved fartsarrangement, som NSFs representant.
6. Avslutning
7.1 Sette saker til høstmøtet 2020 (16.-17. oktober)
- Rapport fra arbeidgruppe overårig tilbud
- Kretsens time
7.2 Avslutning
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