
  

Høstmøte Alpint 2020, lørdag 10. oktober 2020 

 

Teams møte 09.00 – 15.00 

 

Protokoll fra høstmøte 10. oktober 2020 

 

1. Åpning, informasjon og rapporter 

 

1.1 Åpning og velkommen. 

Ola Evjen ønsket velkommen, det ble gjennomført kort presentasjon av alle deltagerne. 

1.2 Godkjenning av fremmøtte representanter. § 33 punkt 3  

Følgende representanter deltok på høstmøtet: 
Claes Tommy Herland - NSF 
Katrine Eggar 
Bjørn Nord – Møre og Romsdal 
Martin Andersen – Akershus 
Stian Wodahl – Nord Trøndelag 
Andreas Groh - NSF 
John Busterud – Hedmark 
Ole Kristian Kirkerud – Oppland 
Ove Bromseth – Nordland 
Per Asbjørn Felde – Sogn og Fjordane 
Patricia Olsson – Telemark og Vestfold 
Knut Ketterman – Hordaland 
Andre Hagen – Region TD 
Steve Skavik, Herresjef WC NSF 
Finn Espen Sellæg – Oslo 
Nini Nergaard 
Stig Aambø 
Toril Vik 
Jørund Li – Buskerud 
Espen Graff – NSF 
Ketil Aagesen – Sør-Trøndelag 
Bent Jakobsen – Agder og Rogaland 
Kenneth Mikkelsen – Troms 
Bente Langørgen – NSF 
Linn Wold 
Petter Furseth 
Anne Cathrine Enstad – NSF 
Claus Johan Ryste – NSF 
Stefan J. Havnelid – NSF 
Ola Evjen – NSF 



Nora Sofie D. Bruun – NSF 
Roar Karlsen – NSF 
Dagfinn Neteland – NSF 
Mari Hagvaag Seim – NSF 
Erika Holand Tøsse – NSF 
Espen Østerhaug - NSF 
 

 

1.3 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  

Saksliste og innkalling ble godkjent. 

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

Ola Evjen ble valgt som møteleder. 
Dagfinn Neteland ble valgt som sekretær. 
Patricia Olsson, Telemark og Vestfold skikrets og Ove Bromseth, Nordland Skikrets ble valgt til å 
undertegne protokoll. 
 
1.5 Informasjon fra AK v/leder Ola Evjen 

Olav Evjen gav en kort orientering om arbeidet i AK. Den siste periode har vært krevende p. g. av 
korona utfordringene. Det har vært stor aktivitet i Ak, men alle møtene har blitt avholdt på teams. 
Han presenterte også arbeidsfordelingen mellom de ulike medlemmene i styret. 

1.6 Sportslig status og informasjon NSF alpin v/Claus Johan Ryste  

Claus Johan Ryste gav en kort orientering om den sportslige statusen. Koronaen har vært en stor 
utfordring i oppkjøringen til den kommende vinteren. Lagene har klart å gjennomføre sine sportslige 
forberedelse slik som planlagt og sportsjefen er positiv optimist med tanke på neste helgs WC åpning 
i Sölden. 

Claus kommenterte også de økonomiske utfordringen korona påførte skiforbundet. Alpint sine 
økonomiske rammer ble betydelig redusert og derfor kunne ikke AK tilby et fullverdig Europa Cup lag 
i oppkjøringen til den kommende sesongen. Dette er beklagelig, men det som er positivt er det er 
etabler en treningsgruppe for C – løperne. Det er gjennomført flere samlinger for denne gruppen.  

Det ble tatt opp i møtet at det var ønskelig å få ut informasjon om dette opplegget på alpint sin 
hjemmeside. 

1.7 Rapport fra FIS v/Claus J. Ryste, Stefan J. Havnelid, Anne Cathrine Enstad 

Det ble i møtet gitt informasjon fra arbeidet i de ulike FIS komiteene  

1.8 Rapport drift, økonomi, administrasjon v/Claus J. Ryste, Mari Seim  

Marie Seim gav en grundig gjennomgang av den økonomiske statusen til alpint. Gjennomgangen 
viser at de økonomiske rammene for den kommende sesongen blir lavere enn tidligere år. Dette 
skyldes de økonomiske tapene som skiforbundet har fått som en konsekvens av avlyste idretts arr. 
Gjennomgangen viser også at alpint nå har kontroll på økonomistyringen og at de tiltakene som er 
iverksatte det siste året for å sikre kontroll på økonomien i alpint fungerer som forutsatt. 

 



 

1.9 Smittevern og utforinger knyttet til trening og arrangement 

Claus orienterte om det arbeidet som pågår for å sikre godt smittevern i knyttet til trening og 
arrangement. Det finnes god og oppdatert info om retningslinjer vedrørende smittevern på 
Skiforbundet sin hjemmeside. Bama ble kommentert som en utfordring med tanke på smittevern. 
Kretsene, klubben kan ta kontakt med Erika Tøsse for ytterligere spørsmål knyttet til arr. og trening.  

2. Sport og aktivitet 

2.1 Mesterskap og langsiktig terminliste v/Stefan J. Havnelid  

Viser til utsendt presentasjon, som Stefan kommenterte i møtet så er det stor usikkerhet p. g. av 
utfordringen rundt koronas situasjonen. 

2.2 Kvalik. internasjonale barnerenn v/Stefan J. Havnelid  

Viser til utsendt presentasjon, som Stefan kommenterte i møtet så er det stor usikkerhet p. g. av 
utfordringen rundt koronas situasjonen. 

2.3 Breddeprogram og samlinger v/Stefan J. Havnelid  

Viser til utsendt presentasjon, som Stefan kommenterte i møtet så er det stor usikkerhet p. g. av 
utfordringen rundt koronas situasjonen. 

2.4 Barn og bredde planer v/Stefan J. Havnelid, Erika Tøsse, Nora Sofie D. Bruun  

2.5 Diskusjon barn og bredde, involvering krets og klubb  

Høstmøtet fikk tilbakemelding fra alle kretsene som var representer på høstmøtet. Stefan ønske at 
kretsene spesielt satte fokus på den sportslige aktiviteten, rekruttering, behovet for trener kurs, 
tilgang på kvalifiserte trenere, TD ressursene i kretsen i sine tilbakemeldinger.   

Det er som vi alle kjenner til stor variasjon mellom kretsene.  Det store bildet viser at det er en god 
aktivitet rundt om i alpin Norge, det jobbes godt og det er et godt samarbeidsklima på klubbnivå og 
mellom kretsene. Å sikre rekruttering til idretten vår er krevende i mange kretser, områder, men 
tilbakemeldingen fra kretsen viser at der en jobber aktivt med rekruttering så får en resultater. Det å 
sikre gode trenere er viktig, derfor var alle kretsene tydelige på at de hadde fokus på å gjennomføre 
trenerkurs, noen etterlyste sentrale videreutdanningskurs i regi av administrasjonen.  
Tilbakemeldingene viste at noen kretser har for få aktive TD ressurser. 

2.6 Retningslinjer utstyr på aldersbestemte klasser - diskusjon v/Stefan J. Havnelid  

Viser til utsendt presentasjon. Norske reglene for utstyr er romslige og gir god mulighet til å bruke 
brukt utstyr, fartsski blir ofte bedre etter en del bruk. Oppfordre miljøene til å bruk og omsetning av 
brukt utstyr. 

2.7 Diskusjon rundt fart og gjennomføring v/Stefan J. Havnelid  

Viser til utsendt presentasjon, ser mulighet for fartstrening med momenter og øvelser for å øke 
trygghet og mestring før løypekjøring som en del av hovedlandsrennet.  

 

 



2.8 Fluorforbud, oppdatering  

Claus gav en kort status på fluor saken, det bir ikke innført fluorforbud for sesongen 2020/2021, for 
FIS, grunnen er at det fortsatt er tekniske utfordring å klare å følge opp og kontrollere et fluorforbud.  
Viderefører verdibaserte fluorforbud for U16 og yngre, det kan bli foretatt testing. 

2.9 Tilbud etter skigymnas, rapport gruppe – diskusjon v/Roar Karlsen 

Roar og Claus presenterte gruppen sitt arbeid så langt. Planen er å ferdigstille opplegget, slik at det 
kan starte neste til sesong 

Høstmøtet var meget positivet til det som ble presentert. Følgende kommentarer kom frem i 
diskusjonen: 

Må doble den økonomiske støtten fra AK for å sikre kvaliteten, varighet 5 år, viktig at det er 
forutsigbart for løperne som ønske å nytte dette tilbudet. 

Positiv at fartssatsingen blir en del av opplegget. 

Utdannings-opplegget er viktig for helheten, knytte det opp til en utdannings-institusjon, må 
undersøke disse mulighetene. 

Viktig at en også undersøker muligheten for å knytte dette tilbudet også til løperne i Nord-Norge. 

Sponsoropplegget må fristilles fra NSF sitt opplegg, kretsene må bidra for å sike sponsorer. 

Viktig med god informasjon om tilbudet frem mot en endelig beslutning. 

 

3. Strategi og planer 

 3.1 Marked v/Espen Østerhaug  

Espen Østerhaug hadde en grundig presentasjon av det arbeidet som pågår på markedssiden. Han 
var innom følgende tema; trender innenfor markedsarbeid, kommersiell strategi og kommunikasjons 
strategien til alpint. Viser til vedlagt presentasjon. 

Høstmøtet gav gode tilbakemeldinger på det som ble presentert, det kom frem spørsmål om å få ut 
det materialet som ble presentert til inspirasjon ute i kretsene. De som ønske noe av dette tar 
direkte kontakt med Espen så vil han bistå. 

3.2 Strategiplan NSFA – diskusjon v/Ola Evjen, Claus J. Ryste 

Ola orienterte om strategiarbeidet, gikk gjennom de overordnede målsetningene. Positivt å ha slike 
møter, fin plattform for informasjonsdeling.  

3.3 Kulturprogram – diskusjon v/ Dagfinn Neteland  

Dagfinn Neteland gav en kort status i arbeidet med kulturprogrammet, han kommenterte spesielt de 
siste mnd. media oppslag og alle kommentarene på sosiale media som utelukkende var av negativ 
karakter. Det meste av det som blir omtalt i sosiale media er uriktig påstander og rykter som ikke 
stemmer med virkeligheten. 

Høstmøtet ble utfordret på hva må vi gjøre for å stoppe slike negative kulturer. 

Følgende kommentarer, forslag kom frem under debatten: 



Det er stor frustrasjon ute i alpin Norge, kanskje den svake økonomistyringen i AK de siste årene har 
bidratt til dette, derfor er meget positivt at dette nå er under god kontroll. 

Åpen og god informasjon fra AK er viktig for å forbygge rykter og usannheter som dukker opp p. g. av 
at det mangler informasjon ute i alpin-Norge.  Dette møtet er et godt eksempel på åpen og god 
informasjon. 

Gode og tydelig referater vil bidra til å ta vekk den «lukkethetskulturen» som det påstås er i AK. 

Også hyppighet av informasjon er viktig for å bygge en åpenhet, kanskje ekstra hyppighet nå i en 
periode vil være positivt.  

Alpin består av ressurs-sterke foreldre, derfor vil det alltid være et sterkt engasjement rundt de 
beslutningene, uttakene som blir gjort, dette må vi leve med. God informasjon vil også bidra positivt 
ovenfor denne gruppen. 

Alle vi sentrale ledere må bidra hver på vår kant til å oppklare usannheter og rykter som går i miljøet. 

Viktig at vi har en åpen debatt i alpin-Norge om hvilken kultur vi ønsker skal prege idretten vår.   

4. Behandle saker fremmet av skikretsene 

4.1 Innkomne forslag 

Det var ikke kommet inn noen forslag til saker. 

4.2 Presentasjon arrangement 2021  

Det var ikke noen representanter fra arrangørene til Telenorlekene, Hovedlandsrennet, NM, 
Veteranmesterskapet som kunne gi informasjon om neste sesongs arr. Stefan gav en generell info. 

Ole Kristian Kirkerud, presenterte opplegget for Kvitfjell for 2021. Det er utfordrende med Korona 
situasjonen. Kvitfjell helgen blir renn fri, håper på familie helg for hele alpin Norge på Kvitfjell. Han 
kommenterte også ambisjonen deres om årlig renn på Kvitfjell og arbeidet de har startet for å prøve 
å få WC for damer på Hafjell. 

5. Valg  

5.1 Valgkomite til vårmøte 2021.  

Ola Evjen orienterte om prosessen vedrørende valg av valgkomite for neste års valg i 2021. Dagens 
medlemmer av valgkomiteen har alle sagt ja til gjenvalg. 

AK satte frem forslag om å gjenvelge dagens valgkomite til vårmøte 2021. 

Det var et samla høstmøte som støttet dette forslaget. 

Valgkomiteen for 2021 er da følgende: 

Navn: Hilde Arna Tokle Yri, Nord-Trøndelag 

Navn: Per Asbjørn Felde, Sogn og Fjordane 

Navn: Finn Espen Sellæg, Oslo 

 



6. Avslutning  

6.1 Sette saker til vårmøtet 2021  

Høstmøtet ønsket at saken om overordnede lag blir satt på agendaen til vårmøte i 2021. 

Det kom ikke opp andre forslag til tema for vårmøte. 

Høstmøtet var positiv til å bruke Teams møter til informasjonsutveksling, møtet konkluderte med å 
sette opp et Teams møte den 13. januar, varighet ca. 2 timer.  

 

 

Patricia Olsson, Telemark og Vestfold skikrets    Ove Bromseth, Nordland Skikrets 

 

_______________________________    _______________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ove Bromseth (Nov 27, 2020 07:55 GMT+1)

Nov 27, 2020

Patricia Olsson (Dec 20, 2020 18:05 GMT+1)

Dec 20, 2020
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