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1 Åpning og informasjon 
  
1 ÅPNING og VELKOMMEN VED AK-LEDER Elling Breivik 
 
Påpekte at NSF Alpin aldri har hatt så mye stabilitet og ressurser som nå – NSF Alpin godt sikret gjennom 
sponsorater frem minst til 2018.   
Takket for konstruktive innspill i forkant av møtet.  
Høstmøte er bidrag til forberedelsen for kommende sesong og eventuell justeringer, men også for å se 
fremover kommende år.   
Gjort store forandringer siste årene som har gått relativt smertefritt. Blant annet ad.  åpning av TL/HL – 
er det godt å slippe for mye diskusjoner. 
 
 
1.1 Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent 
 Valgkomite som skulle vært valgt på vårmøte, pkt 4.1. flyttes frem til 1.økt (før lunsj) etter forslag fra 

Buskerud 
 Pkt. 1.7 vil også inneholde informasjon om integrering v/Egil Bryn 
1.2 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen 

 Møteleder: Elling Breivik 

 Referent: Magnar Eide, Akershus 

 Til å underskrive protokollen: Jo Inge Øverland, Nordland og Ole Kristian Halvorsen, Rogaland 
1.3 Valg av 2 representanter til å forta reisefordeling 
 Foretas pr e-mail til Stefan Havnelid, NSF adm. 
1.4 Informasjon fra AK v/Elling Breivik 
 

 Økonomisk situasjon meget bra og all time high. Alpint drives i økonomisk balanse I løpet av 2014 vil 
NSF Alpin nærme oss 40 mill. NOK  i tilgjengelig midler og det langsiktige målet er 50 mill NOK. 

Noen MÅL fremover. 

 Vi vil satse på å få mer eksponering av jentene på TV 

 Arrangement: Vi har spikret at Norge skal ha Jr VM 2015 og U-OL i 2016 
Arr selskapet reorganisert, og det vil bli en fornyelse av dette. 
I forlengelsen av dette jobbes det nå også for å få WC damer i Norge – og tillegg skal også jobbes for å få 
WC avslutning 

 Mener det er potensiale i TV avtalen som kun er 12,5 mill inntil 2016. 
  

 AK-leder påpekte viktigheten av å slutte opp om WC arrangementet 

 Man ser en veldig stor positivisme - og er glad for alle fotsoldater. Kort sagt har det aldri vært bedre 
tilstand. 

 Understreket viktigheten av å bringe tilbake til kretsene. 

 Informerte at det er sonderinger fra Freestyle komiteen om Alpin vil overta Skikcross? Videre 
vurderinger må gjøres før dette blir et tema. 



  

 Markedsrettigheter for de som står utenfor landslag er under diskusjon i NSF. Alipin er klare på at 
man holder fast på landslagsmodellen. Det jobbes med å innarbeide representasjonsavtaler mot alle 
utøver ifm f.eks. NM.  

 Hva gjelder markedsrettigheter for de som står utenfor landslag, er det Alpin sin innstilling at vi 
neppe kunne ikke levd med at ALS hadde tilsvarende avtale som f.eks. Nortugh i langrenn. 

 Informerte om at våre markedsrettigheter mot sponsorer er veldig spesifikt definert. 
  
 
1.5 Status og strategi alpint v/ Claus Johan Ryste 
 
Claus Rysste redegjorde for status og arbeid i NSF innenfor bla.: 

 Organisasjon 
 Lagstruktur – Landslag, LUC etc. 
 Økonomi og Regnskap 
 Sportscience, sportslig resultater og utvikling m.v. 
 Arrangement 
 Uttak og deltagelse på renn 

Alle detaljer er gitt i VEDLEGG 1 til dette møtereferatet. 
 
Retningslinjer for uttak, landslag og representasjon samt annen informasjon vil også bli lagt separat ut på 
relevante deler av hjemmesiden. 
 

 
 



Claus tok også for seg innspillene fra Akershus i forkant av møtet (se agenda) 
 

 Ad innspill 1 – NSF avtale med Alpine Race Academy –ARA (Alpinco) og innlegging av PrreCamp 
før HL og TL 

 Følgende ble vist og informert om: (se også egen slide i Vedlegg 1) 
 
Alpinco (eier av ARA): 
 

Er en samarbeidspartner – og har sponsoravtale med NSF 
• Er en betydelig sponsor 
 Har riksanleggsavtale på Kvitfjell 

 Kan bruke bilde/logo på vanlige markedsmessige betingelser/rettigheter 

• Forhold mellom NSF og ARA?  

• Bruk av logo på vanlige markedsmessige rettigheter  

•     ARA sine ansvarsområder:  
• Kommersielle treningssamlinger  

• Arrangement i Hafjell  

• Tilrettelegging for trening i Hafjell og Kvitfjell  

• Støtte til drift av HIL - LUC  
 
Mange innspill og tildels sterke reaksjoner fra kretsene knyttet til: 

- Faren for at NSF gjennom samarbeidet med ARA/Alpinco konkurrerer med klubbene 
- Gir et inntrykk av at det beste alternativet for aldersbestemte er å trene med ARA 
- At NSF synes å legitimere at alpin koster mye 
- At reaksjonene knyttet til pre-campene som er lagt inn i samlingsplanen til ARA kun er et 

element i forhold til at dette dreier seg om en verdidebatt og hvor NSF står ift kommersielle 
aktører / sponsorer 

- Også dårlig kommunikasjon med kretser i forkant av inngåelse av slike typer avtaler – hvor 
man anser at NSF går rett inn i det sportslige «opplegget» til klubber og kretser 

- Viktig å få frem at kritikken er rettet mot NSF/AK – ikke ARA 
 
AK uttrykte noe overraskelse over reaksjonene som hadde kommet i etterkant av det som hadde 
stått i GD. Han fastholdt at «Det viktigste skjer i klubbene», og var klar for å justere de omtalte 
Pre Campene som var lagt inn i ARA`s samlingsplaner som ble oppfatte som uheldig.  AK har ikke 
til å «styre» driften til ARA. I diskusjon om salg av forbundstøy fra ARA ble det opplyst at dette 
ikke lenger er ekslusivt for lagene, men kan kjøpes av alle flere steder – også med reklame. 
 
Enighet dog om at arenaen bør utnyttes på et vis når det først er rigget for fart i denne perioden. 

   
(Senere i møtet ble det konstatert at det IKKE vil bli PreCamper med ARA, men en åpen 
fartssamling i perioden 26.-28 januar i forkant av HL for fartsskolering) 
 



 
 
 
 

 Ad innspill 2 – NSF`s gode økonomi og ønske om fremleggelse av budsjettforslag  
 Det ble vist til økonomipunktet tidligere på dagen, samt: (se også egen slide i Vedlegg 1) 

 

 
• Budsjettet er ikke klart men vi forventer en økning på rammene ca. 20 % av dagens nivå.  

• Områder som må styrkes er administrasjon på Sport Sience, markedsoppfølging, 
kommunikasjon.  

• Breddearbeidet skal styrkes med mer aktivitet, og det må jobbes med å få flere inn i trakta.  
• Økningen I midler vil ikke bli benyttet til juniorlandslag eller andre store ting. 
• Sportsjef ønsker å få noe igjen gjennom økt kompetanse 
 
 

 Ad innspill 3 – Omlegging av skilisens   
 

Valg på grunnslisens gått bort. Grunngis med at nå har alle bedre dekninger  til en lavere pris 
Gammel grunn lisens var uten tilfredsstillende dekning for vanlig type alpinkader. 
Dog gir lisens forsikring ikke full dekning av alt gir fortsatt ikke helt fritt valg av lege, behandling etc, men 
det som nå foreligger anses bedre enn tidligere, og man ønsket å sikre alle en  adekvat sikring raskt. 
 
 Fra kretshold ble det påpekt at dette var en sterk prisøkning for noen. Andre mente dette burde vært 
diskutert og kommunisert med kretser i forkant 
  

  Ad innspill 4 – Strategi for kvinnealpin 
 
Sportsjef gjennomgikk presentasjoner gitt i VEDLEGG 1. 
Spesielt for kvinne alpin finnes der: 

   

Stragegi damer:  
MÅL - VISJON  
 
 Full lagsstruktur 
 1 norsk dame I verdenstoppen inne 2015 
 Flere jenter. 

 
 

Ennvidere: 
 

Utvikling gjennom  
 

• Kontinuitet  

• Evaluering og forutsigbar planlegging  



• Metodisk tilnærming – sport sciense  

• Faktabasert utvikling  

• AV kultur - heve kvalitet  

• Langsiktighet på rammer  

• Større bredde - miljø  

• Hente inn spisskompetanse med resultater  

• Søke samarbeid med sterke miljø/utøvere for læring  

• Mål om å effektive prosesser – justeringer fortløpende  
 

Også rundt  
 
KULTUR – MÅL - KRAV Strategi damer  
 

• Tydeliggjøre krav og mål  

• Bygge kultur for prestasjoner  

• Fysiske krav – ”verdens best trente alpinnasjon”  

• Måle progresjonen mot målene  

• Ansvarliggjøring - involvering  
 
UTVIKLING  EVALUERING 

  
• Olympiatoppen - løpende 
• Evaluering 2 ggr i året 
• Fagmøte 
• Skigymnasmøte 
• Spisskompetanse trenerseminaret 
• Innhente kompetanse utenfra 

 
Akershus takket for god respons på sine innspill og uttrykte nytten av at det sentrale hold la frem sakene 
med god presisjon i fremstillingene. 
 
 
4.1 Valgkomite (Valget fremskyndet ref. pkt 1.1) 

 
AK formann fremla følgende forslag til valgkomite: 
Ola Evjen, Sør Trøndelag 



Jo Inge Øverland, Nordland 
Lilly Schøyen, Sogn og Fjordane 
 
AK formann mente kontinuitet i komite var viktig. Han benyttet også anledningen til å si at han 
nødvendigvis ikke kom til å sitte veldig lenge i posisjonen, og ønsket ikke å komme i en dobbeltrolle etter 
hvert som avkom eventuelt kom i alder. 
 
Akershus foreslo følgende valgkomite: 
Jo Inge Øverland, Nordland 
Marianne Nakken, Sogn og Fjordane 
Magnar Eide, Akershus 
 
Akershus så ikke behovet for kontinuitet i valgkomiteen og mente forslaget ga god dekning geografisk og 
kjønnsmessig fordeling. 
 
Noen diskusjoner omkring hvordan valget skulle foretas. En metode valg på hver av forslagene eventuelt 
enkeltstemmer til de innstilte. Jo Inge Øverland akklamert / klappett inn idet han var foreslått i begge 
tilfeller. 
 
Det ble ytret fra flere kretser at demokratiet må gå gjennom hele organisasjonen og starte på laveste 
nivå. Stemmeberettigete avga skriftlig stemmer på de 2 øvrige kandidater – 1 på hvert kjønn..  
 
Etter stemmeopptelling fremkom følgende: 
Lilly: 10 stemmer 
Marianne: 8 stemmer 
Magnar : 6 stemmer 
Ola: 12 Stemmer 
 
Og følgende er således i valgkomiteen: 
Jo Inge Øverland, Nordland 
Lilly Schøyen,  S & Fj 
Ola Evjen, Sør Trøndelag 
 
Enighet om at valgkomiteen konstituerer seg selv og velger formann. 
 
Akershus uttrykte ønske om at valgkomiteen jobber noe annerledes enn sist og avstemmer med kretser 
underveis. Akershus synes også det var positivt at valgkomite ble valgt på denne måten som også fikk 
frem at det er ulike oppfatninger i kretsene enn om den bare blir akklamert/klappet inn. 
 
1.6 Informasjon arrangement – samlinger i NSF regi osv. v/Stefan J og Magnus S 
 
Stefan informerte om n y hjemmeside som er planalgt å komme på luften 1. november:  
Se forøvrig detaljer i presentasjon i VEDLEGG 2 til referatet omkring: 

 Finaler i sesongene 2014 og 2015 
 Uttak til internasjonale renn 
 Kvoter  HL / TL m.v  
 Breddesamllinger 

 



Elling informerte om at det jobbes med et NM arrangør seminar 
  
  
Ad. TL: 
Kretsene sender kun rangeringslister 
Mye diskusjon omkring påmeldingsprosedyren som gjennomføres er noe ulikt i kretsene. 
Kretsene bedt om ordne dette selv på sin egen måte. .Det vil bli et veiledende antall kvallikrenn for 
puljeinndeling 
Det vil som i fjor bli en krets-konkurranse i parallell SL torsdag. 
  
Breddesamlinger: 
Se vedlegg for detaljer 
 
1 Breddesamling på 3 dager. Hafjell fartsskolering 26-28 januar  
Åpen påmelding  
Innebærer at det IKKE blir PRE-CAMP for ARA 
  
Forslaget om  
U-16 breddesamling 3 dager 13-15 desember, Hafjell i SL og GS er i konflikt med opprinnelig planlagt 
Geilo cup samme helg. Buskerud lite fornøyd med hvordan dette ble håndtert fra NSF side. 
Møtet konkluderte med at Stefan (NSF adm) og Geilo sammen ser på hvordan eventuelt andre løsninger 
kan sees på. 
  
2.2 Anleggsutvikling – Hva er tiltakene i din krets og status? 
 
Nytilsatt anleggskonsulent Marit Gjerland, NSF presenterte krot seg selv og sine oppgaver. Fokuset 
hennes vil fremover være å bli kjent med kretsenes anleggsrepresentanter, og hun har som mål å ha 
besøkt alle kretser før jul. 
Viktig for den nye anleggskonsulenten å ha han anlegg som i første rekke er brukerstyrt. Kretsene 
uttrykte at det var positivt arbeidet som nå igangsettes. 
 
Anne Cathrine Enstad i AK er kontaktpunkt mot anleggskonsulent og opplyste at mye er registrert i 
kretsene og at flere ting er på gang. 

 
 

3.1 Breddearbeid felles innledning – 15 min 
 
Gunhild Dugstad (NSF styre) og Helen Ingebrigtsen (NIF) innledet om arbeidet med bredde og 
frafallsproblematikken som er tatt tak i fra Skistyret`s side. 
  
Stikkord: 

 Klubbene har ansvaret for å "holde på" . 
 Miljøet er utslagsgivende. 
 Komiteene kan påvirke holdninger 
 Hvilke tiltak kan gjøres i klubb 
 Ønsker at ALLE skal være med 
   Fått 350.000 fra NIF der klubber kan søke for konkrete tiltak i klubb, spesielt for lavterskel. 

  



Hvordan? 
1. Skistyrets prioriteringer 

  
a. Frafall i 15 - 16 års alderen 
b. Tror frafallet ville kommet enda tidligere i fremtiden 

i. For mye resultater, konkurranser 
ii. "Tweens" i 10 - 12 års alderen 

iii. Barneidrettsbestemmelser vs. Ekstremmiljøer 
iv. Vi er gode på "trappa" ."Vi er kjempegode" På bredden er lite alternativer  

  
2. Bredde og frafall 

a. Foreldre vs. Trenere  
b. Alpin gjort mye bra 

i. Breddesamlinger 
ii. Åpent TL/HL 

iii. Masters 
iv. Egen fartsskolering 
v. Åpen bakke, DNB gode erfaringer fra Narvik og Norefjell 

  
3. Info om tilskudd pilotprosjekt i klubb 

a. Jubileumsmidler 
b. Post  3 midler 
c. 1/3 til kretsen 
d. Vil  bli sendt ut questback for å søke midler med 3 kategorier 

i. Lavterskel-tilbud til barn og ungdom 
ii. Samarbeide med en annen gren i egen klubb, eks fellestrening 

iii. Hvordan få aktive konkurranseutøvere til å holde på lenger. 
e. Vil ha AK krets til å "tenke nytt" 

 
4. Gruppediskusjoner. 

 
i. BESKRIV 2 konkrete tiltak for hvert område 1. til 3. over  

ii. Hva kan AK sentralt bidra med i dette arbeidet? 
 
RESULTATER GRUPPEDISKUSJONER: 
 
OSLO/HORDALAND/AKERSHUS: 
 

Mulig å få til noe lav terskel på  FIS nivå  i regi av krets? 
Må bli flinkere med konkurranser for U16 og U18 i klubber/kretser. 
Kvitte seg med puljene i HL/TL 
Separere årsklasser i BendIT  
Nasjonal juniorcup som for langrenn  
 
 
 
 

 



Hedmark, Buskerud, Østfold og Oppland: 
 

1) Lavterskeltilbud barn og ungdom – spes for de som ikke vil konkurrere 
a. Organisere treninger på flere ”nivåer” (har en til to treningsdager pr uke der både ”elite” 

og bredde trener sammen. Er blitt benyttet med suksess i Ready / Jørn Tore Linberg)  
b. Trenerutdanning og bedre foreldretrenere, lek 
c. Felles kursplan i NSF, felles påmelding, flere kretser sammen, avholde kurs selv om få 

påmeldte 
d. Åpne dager, gratis heis, skoledager, utstyrsutlån 
e. Tiltak får å øke antall medlemmer, ikke nødvendigvis konkurranseorienterte barn og 

unge 
 

2) Samarbeid mellom grener / idretter i klubben – lavterskelaktivitet for barn og ungdom 
a. Fellestreninger – spes barmark 
b. Skøyter, alpint, langrenn 
c. Grunntrening på tvers av idretter 
d. Styre samarbeid via tildeling av midler 

 
3) Tiltak for aktive konkurranseutøvere – spes AK sentralt  

a. Utfordre FIS 
b. Nasjonal junior cup utenfor FIS 

 
 
Agder og Rogaland, Sogn og Fjordane og Vestfold og Telemark: 
 

i.        Lavterskeltilbud til barn og ungdom  

1.        Dedikerte og kompetente personer som tar seg av de nye og de som ikke nødvendigvis ønsker å bli 
best.  

2.        Drive skiskole og la alle få prøve seg i enkle løyper og gjerne med timing. Viktig å involvere hele 
familien.  

3.        Sette opp eks. to renn hvor alle kan være med å prøve en annen bakke enn den de normalt 
operere i, lage det til en familietur.    

4.        Involvere alle nye voksne, gjerne ha en egen i klubben som tar seg av det sosial og involvere dem.    

ii.        Samarbeid med andre grener i klubb  

1.        Vi har alle mye å hente på å trene sammen, spesielt i barmarkstreningen. Dette er positivt for den 
treningsmessige utviklingen og ikke minst for det sosiale blant medlemmene.    

2.        Utnytte trenerressurser bedre, lære av hverandre.  

iii.        Gode tiltak for aktive konkurranseutøvere  



1.        Bygge miljø.  

2.        Proft opplegg, rette personer til å utføre aktivitet.  

3.        Lage lokale Alpint vg. Skoletilbud.  

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal:  
 
Lavterskel barn / Ungdom: 

- Bruke Telenorkarusellen bedre fra ukedag  helg 
- Rekrutteringsansvarlig 
- Barn først   få med foreldre 
- AK – Bidra med plakater / annonsere 

 
- Allidrett alpin – organisert av ungdom selv- AK bidra med trenerutdannelse og 

konseptutvikling 
 

- Idrettskole for ungdom -. Støtte fra NIF 
 

- Idrett valgfag VGS. 
 

SAMARBEID over grener: 
 
Barmarkssamling på tvers av grenene – krets/klubb 
AK idebank 
 
Bruke sosiale medier (facebook?) for å engasjere 
 
AK Bygge ting inn i trenerutdannelse 
 
GODE TILTAK FOR AKTIVE LØPERE: 

- Åpne bredde/kretssamlinger 
- AK-> gjøre det samme som for U14/u16 
- Renntilbud utover FIS 

o Regional Cup 
- Turrenn alpint 
- Løyper med Self-timing 
- AK: 

o Treningsbank 
o Stimulere til trenerkurs 
o Trenerkurs VGS 
o Definere dette segmentet 
o Bygge konsept 

 
 



1.7. Integrering 
 
Presentasjon fra Egil Bryn. Se VEDLEGG 3 til møterefratet. 
 
 
Takk for nå, god sesong og velkommen til vårmøte fra AK-leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur 
Oslo 28.oktober 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole K. Halvorsen      Jo Inge Øverland 
Rogaland skirets      Nordland Skikrets 


