Norges Skiforbund
Norwegian Ski Federation
Postboks 5000, NO-0840 Oslo
Besøksadresse: Sognsveien 75 B1 Ullevål Stadion
T: (+47) 21 02 90 00
Org.nr. 821 596 572

FAGMØTE ALPINT
Fredag 19 og Lørdag 20.oktober 2018
Scandic Helsfyr
Møterom: Vøringen

skiforbundet.no — post@skiforbundet.no

Tilstede:
Martin Andersen, Hans Blattman, Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Per Asbjørn Felde, Morten
Hanstad, Marianne Hoel, Roar Karlsen, Stefan Johnsen Havnelid, Ole Kristian Kirkerud, Vibeke
Kristensen, Jørund Li, John Egil Måleng, Nini Høegh Nergaard, Dagfinn Neteland, Claus Johan
Ryste, Bård Seterås, Steve Skavik, Hilde Arna Tokle Yri, Erika Holand Tøsse, Mari Seim, Kenneth
Larsen, Ove Øye, Sigvat Morken, Stig Aambø, Linn Wold.
Lørdag; Marius Møbius, TD-er; Gunnar Johansson, Jo-Inger Øverland, Øivind Naper.

Fre 19.10: Kl. 17.00 – 19.30
Lør 20.10: Kl.09.00 – 14.00
Fredag Kl. 1700 – 1830
1. Åpning og rapportering
1.1
Åpning og velkommen
Ola Evjen ønsket velkommen.
1.2
Opprop av fremmøtte
Opprop etter påmeldingsliste.
1.3
Godkjenning av innkalling og sakliste
Ingen innvendinger.
1.4
Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokoll
Ola Evjen valgt som møteleder.
Anne Cathrine Enstad og Dagfinn Neteland valgt som sekretær.
Ole Kristian Kirkerud, Oppland Skikrets og Marianne Hoel, Oslo Skikrets valgt til å undertegne
protokoll.
1.5
Rapport komitearbeid fra AK – Ola Evjen
Ola gikk gjennom arbeidsfordelingen internt i AK.
Antall styremøter: 7 – 3 samlet, 4 telefon.
1 styreseminar felles i NSF.
Arbeidsmøter knyttet opp mot spesifikke tema/prosjekt.
Ola deltatt på 5 Skistyremøter.
AK deltar på noen WC arrangement for å bistå administrasjonen på sponsorsamlinger, samt at AK
er deltagende på alle nasjonale mesterskap.
Oppfordrer alle krets AK ledere til å delta på Kvitfjell arrangementet, 1.-3.mars 2019.
1.6
Sportslig status ved Sportssjef.
Marius Samuelsen, Driv Norge og Phenix – informerte om status på prosjektet «Super Grei».
Oppfordrer til at alle klubber skal delta på dette.
Pr i dag er dette kun innen alpint.
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Claus gikk gjennom oppdatert program.
Sportslig status:
12.januar 2019 – nytt barneskirenn vises på sporten NRK, alle grener – Knyken, Orkdal.
Bra samlinger for alle lag på høsten, bortsett fra E Cup damer. De har hatt litt uheldige samlinger
mtp vær/føre.
Nina Løseth har problemer med kne, bortsett fra det er det ingen skade/sykdom i oppkjøringen.
Jesper Saltvik Pedersen er i rute mtp opptrening etter sykdom i sommer.
Om man presterer i topp 30 på E Cup, får man fortsette å følge opplegget til E Cup, selv om man
ikke har status E Cup løper. NSF dekker alle direkte utgifter på renn der man er tatt ut av NSF,
mens eventuelle reisekostnader til og fra dekkes av utøver selv.
1.7
Info fra høstmøtet i Zurich – Claus Ryste
* Parallellslalom vil bli en egen cup – 5 til 6 renn.
16 m avstand – egne ski vil bli produsert.
Vi må ta dette inn i alle våre egne arrangement.
Pr i dag finnes ikke eget software program på PL SL.
I 2019 – PL SL må gjennomføres i de ulike mesterskapene, med utslagsmetode – City Event Rules,
frem til alle regler er klare fra FIS.
Oppfordres til at fart IKKE går ut som følge av «plass» til PL SL.
* Kombinasjonen går ut.
* Ingen påbud, men sterkt anbefalt at trenere skal bruke hjelm. Dette må også gjelde på
klubbnivå.
1.8
Rapport drift, økonomi, administrasjon – Claus Ryste
Mari Seim startet 1.sept i stillingen som controller/kontor sjef.
Jo Mork har sluttet i sin stilling hos NSF. Han vil bidra inn mot sesongens samlinger. Hans stilling
vil bli erstattet høst 2019.
Einar Witteween er med i klubb oppbygging prosjekt inn mot Kina.
Ingen endringer på trenerteam landslag.
Sofie Stangeland ansatt som trener fra 1.jan 2019 på para teamet.
Stabile inntekter i tiden fremover – sponsoravtaler i 4 års sykluser.
Administrasjonen har gjort en analyse på muligheter, trusler, svakheter og styrker i
markedsarbeidet.
SOME er en plattform som må jobbes mot i forhold til markedsarbeidet, både for «Attacking
Vikings» men også mot den enkelte løper. En stor, «ny» og til tider vanskelig plattform som må
benyttes på rett måte og rette løsninger må finnes for alle parter.
Claus R. gikk gjennom den økonomiske status pr. 31.09.18 og forventningene til resten av 2018.
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Han informerte også høstmøtet om de tiltak som har vært gjennomført i Skiforbundet og i alpint
for å bedre økonomioppfølgingen og kvaliteten i rapporteringen, slik at en ikke opplever tilstander
en hadde i årsavslutningen i 2017. Ansettelsen av Mari Seim er en av de tiltakene som skal sikre
god økonomistyring i alpint i fortsettelsen. Det var ingen spesielle spørsmål fra salen vedr
økonomi.
Fredag kl. 1840 – 2000
2. Arrangement
2.1
Presentasjon terminliste for vinteren
Jobber med å få til FIS renn samtidig som det er sesong åpning for langrenn på Beitostølen.
Ingen E-cup herrer i Norge før jul, kun damer.
Vassfjellet er kommet inn på terminlisten igjen.
Alpint må komme sterkere inn på arrangement seminaret.
Administrasjonen ved Stefan må følge opp dette opp mot arrangør.
2.2
Breddesamlinger og internasjonale barnerenn
Breddesamlinger – åpent for alle klubber, må stille med egne klubbtrenere.
Røldal fartssamling 3.-5.mai
NSF Talent camp 15.-17.februar
Topolino
Whistler
Uttakskriterier for alle Int. barnerenn ligger på Skiforbundet.no
Uttak junior VM – 8 + 8 D/H
Egenandel kr. 6000,EYOF Sarajevo, beste 2000 modeller.
Uttak gjøres av OLT.
19. – 20. januar Kvallik Int. barnerenn Hafjell.
Egenandel kr. 5000,Uttak gjort på WC poeng.
U16 – De tre beste til Topolino, de tre neste til Whistler.
Whistler tar reiseutgiftene til deltagerne.
U14 – De to beste til Topolino.
«resten» på talentsamling – her er det kun egenkost.
2.3
2020

Tildeling og kriterier for mesterskap
TL - Norefjell
HL - Geilo/Ål
Jr. I NM Jr. II NM NM Senior – Lillehammer, Stor NM alle grener – hvert år det ikke er mesterskap.
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2.4
NM gjennomføring og kretsstatus
PL SL må gjennomføres som kretslag.
En del utfordringer med å få krets til å ta ansvar for alle løpere.
Kan en tanke være at landslagsløpere følge de skigymnasene de gikk på før de kom på lag?
Ønsket var å få landslagsløperne inkludert i kretsene sine opplegg og få tilbake kretsmiljøene.
Hvordan få til dette?
Man skal kunne bruke klubbdress, så sant det ikke er i konflikt med NSF sponsorer – vil kunne bli
ett problem.
De store kretsene får problemer med dette opplegget, kan det være en ide å dele det opp i klubb?
Vedtak:
Høstmøtet ønsker kretskonkurranse under NM.
Stefan utreder dette og tar det til AK, og deretter ut til arrangør/kretser.
Høstmøtet ble forelagt to forslag til regelendringer:
Endring 1.
Forslag regelendring 621.6.2.2 I hovedlandsrennet og alpin landsfinale gis jury mulighet til å begrense antall deltagere i
2.omgang til 60 løpere jenter og 80 løpere gutter ved krevende forhold. Dette skal informeres om
før første omgang starter.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Dette meldes inn til LPU.
Endring 2.
Forslag regelendring 621.6.2.3 I renn med to omganger skal alle kjøre 2 omganger. For 12 år og yngre gjelder dette alle. For 13 –
16 år gjelder dette ikke løpere som er diskvalifisert eller ikke har fullført 1.omgang. (Dispensasjon
fra denne regel kan søkes og gis av AK i forkant og må fremgå av innbydelsen).
Høstmøtet hadde en god diskusjon om det forelagte forslaget til regelendring i 621.6.2.3-.
Forslaget ble ikke tatt opp til avstemning.
Etter innspill fra høstmøtet så fremmet AK følgende korrigert forslag til regelendring 621.6.2.3621.6.2.3
I renn med to omganger skal alle kjøre 2 omganger. Dispensasjon fra denne regel kan søkes og gis
av AK i forkant og må fremgå av innbydelse.
621.6.2.4
Ved diskvalifikasjon etter (pkt. 629.3) eller ikke fullført 1. omgang skal alle 12 år og yngre gis
anledning til å kjøre 2. omgang. For 13-16 år kan arrangør i renn innbydelsen bestemme at dette
ikke gjelder løpere som er diskvalifisert etter (pkt. 629.3) eller ikke har gjennomført 1. omgang. I
de tilfeller hvor dette ikke fremkommer av innbydelsen gis alle løpere anledning til å kjøre 2.
omgang.
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Vedtak:
Regelendringen ble vedtatt med 12 stemmer for endring og 2 mot endringen.
Stefan melder videre til LPU og Skistyret for endelig vedtak.
2.5
Presentasjon den nye arrangørveilederen
Arrangørveileder er under konstruksjon, kun siste finpuss som er igjen.
2.6
TD korpset; ca. 150 krets TD-er.
Innspill til TD-gruppen: De må ta Ren Utøver, de må være tilknyttet klubb, betaling bør være
gjengs, region TD-er bør kanskje være valgbar? Ulike løsninger/system som må vurderes og
diskuteres.
Den norske TD ordningen bør systematiseres bedre enn hva det er i dag.
Blir tatt opp igjen på samlingen i Kvitfjell i mars, og ny/endret organisering legges frem til
vårmøtet 2019.
2.7
Presentasjon fra arrangørene av årets mesterskap
a) Sauda – Telenorlekene
Ove Øye fra Sauda presenterte opplegget i Sauda.
Deler av høstmøtet hadde synspunkter på prisnivået for overnatting var høye, oppfordret
arrangøren til å se på alternative løsninger.
b) Hemsedal – NM
Kenneth Larsen presenterte renn opplegg i Hemsedal.
c) Oppdal – Hovedlandsrennet
Marius Møbius presenterte opplegget lørdag
2.8

Presentere gruppearbeid til lørdag

Lørdag Kl. 09.00 – 12.00
3. Informasjon og strategiarbeid
3.1
Kretsenes time – innspill til AK fra kretsene – utvikling.
Høstmøtet fikk en kort status/tilbakemelding fra kretsene.
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Oslo:
Utfordring med bakkekapasitet, jobber med nye muligheter, må reise ut i helgene, gjør at
sport blir økonomisk utfordrende.
Stor interesse for Masters i Oslo.
Akershus:
Same utfordringer som Oslo med bakke kapasitet, men det er også noe positive sider med
de små «nærbakkene».
Det er vanskelig å få sunn økonomi for de små skianleggene. Jobber med nye anlegg. Godt
samarbeid med Skiforbundet i forhold til myndighetene.
Nord Trøndelag:
Utfordrende med mange små alpinmiljøer i kretsen. Positivt samarbeider med de andre
skigrenene for å bygge felles skimiljøer. Jobber med en spennende utredning som skal
belyse hvordan organisere alpin idretten i små kretser. Hvordan skape aktivitet i anlegg
der det i dag ikke er ett alpin miljø.
Ønsker en idrett der alle skal være med!
Oppland:
Mangler en aktiv alpinklubb i Kvitfjell. Trenden er at antall aktive alpinklubber er redusert
de siste årene. Godt samarbeid med nabokretsen om felles samlinger, trening, renn.
Skal kommende sesong arranger 4 felles treningskvelder for alle klubbene.
God erfaring med Young Attacking Vikings, de ønsker å bygge videre på dette konseptet.
Rogaland og Agder:
Kretsen fungerer som den store «klubben» i kretsen, klubbene er tilfreds med modellen.
Har god tilgang til alpinanlegg, der idretten er velkommen som brukere. Har stor aktivitet
på Folgefonna i sommer månedene.
Tar opp igjen samarbeidet med nabo kretsen Telemark/ Vestfold, sammen utvikle nye
spennende renn, gjøre konkurransene mer interessante for løperne.
Troms:
Sliter med liten rekruttering, har tilgang til mange anlegg.
Godt samarbeid mellom Troms og Nordland, samarbeider om terminliste og
treningssamlinger og felle konkurranser.
Kretsen samarbeider godt med skigymnaset i Narvik.
Har tydelig sportslige ambisjoner, region nord skal ha deltager i ski VM i Narvik 2027!
Ønsker enda sterkere samarbeid med sentrale organisasjoner.
Nordland:
Sliter med store avstander i regionen, Har seks aktive klubber i kretsen.
Konkurrerer og trener en del i Sverige.
Positiv erfaring med å arrangere parallell-konkurranser, godt mottatt av utøverne.
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Østfold:
Arbeider med å organisere kretsen, har i dag to klubber som er aktive. Arbeider med
rekrutteringen, positiv utvikling. En av tiltakene er å arrangere trenerkurs.
Den mest aktive klubben SIL, de har kjøpt alpinanlegg. Har et godt samarbeid med nabo
kretsene. Young Attacking Vikings opplegget ble godt mottatt. Sarpsborg by er positive til
all idrettsaktivitet.
Sogn og Fjordane:
Har de siste årene hatt en negativ utvikling i antall aktive alpinister i kretsen. Arbeider
med ulike tiltak for å snu trenden, ser ut som trenden er snudd. Positiv tilvekst det siste
året. Har for få egne trenere i kretsen, jobber aktiv med å bygge opp egne trenerkrefter.
Kretsen har mange alpinanlegg med små alpinmiljøer, dette er en utfordring. Derfor har
de styrket kretsaktiviteten, men utfordringen er å få alle med.
Samarbeid mellom Hordaland og Sogn & Fjordane må prioriteres de kommende årene.
Må styrke TD kompetansen i kretsen.
Arbeider med å få foreldre til å ta trenerutdanning, styrke kompetansen.
Godt samarbeid med skiforbundet, få bruke sentrale ressursene er positiv.
Bekymret for kostnadene med å drive alpinsporten, eksempel er kostnadene ved
skilisensen.
Buskerud:
Tydelig struktur på kretssamarbeidet, godt samarbeid i kretsen, planlagt 6 samlinger i
2019.
Laget et spisset opplegg for U-16 løperne
Stor variasjon mellom klubbene i antall løpere, aktivitet, ets.
Ønsker å ha ett lavterskel tilbud i alle klubbene i kretsen.
Det er stor belastning på noen klubber i kretsen på grunn av mange støtte arr. i løpet av
sesongen.
Må styrke TD kompetansen, få inn flere TD, rekkerutere inn nye.
Ål Skisenter gjør en stor innsats for alpinidretten.
Diverse
Spørsmål fra Oslo skikrets:
Ønsker at AK kommer med en presisering rundt håndteringen av resultater i barneskirenn,
hvordan skal rangering, publisering, etc. gjøres.
Spørsmål fra Rogaland/Agder:
Hvordan gjennomføres evalueringsprosessen i AK vedrørende nasjonale mesterskap.
Claus kommenterte de prosessen som blir gjennomført etter sesongslutt.
3.2
Kulturprogrammet alpin Norge – Dagfinn Neteland
Dagfinn Neteland gav en kort status vedrørende det generelle arbeidet med kulturprogrammet. I
tillegg ble forslag til felles spilleregler for skigymnastrenerne presenter for Høstmøtet. Et av de
viktigste prosjektene i kulturprogrammet er å etablere felles spilleregler for trenerne i alpin
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Norge. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med trenere fra skigymnasene og representanter fra
alpin administrasjonen. Forslaget til felles spilleregler ble gjennomgått i høstmøtet.
3.3

Gruppearbeid:

Hvordan mener/ønsker dere at kulturprogrammet, diskusjonene kan tas videre ut i
kretsene og klubbene?
Tilbakemelding fra gruppearbeidet:

Bra initiativ – må jobbes vider med!
Relevant med spilleregler også for trenere på klubbnivå, forelder, løpere!
Fokus på hva som er greit/ikke er greit!
Utarbeide kulturfolder til bruk i alpinfamilien!
Kulturprogrammet inn i trenerutdanningen!
Møte i fora, diskusjoner ansikt til ansikt!
Inn i trenerfora
Utøvere i fokus
Alkohol forbud prepperom!
Hva synes utøverne på skigymnasene?

Pause kl. 10.45 – 11.00
3.4
Para status – ved Hans Blattmann
Hans Blattmann presenterte status Norway Para Alpin Team.
Para gruppen har i hverdagen et godt samarbeid med Rogaland og Agder skikrets, Para gruppen
deltar på alle samlingene til skikretsen.
Utfordringene er å få funksjonshemmede inn i alpin idretten, oppfordre alle kretsene til å bidra
med å rekkerutere løpere inn i para alpin idretten.
Ønsket er at funksjonshemmede skal delta i alle renn sammen med funksjonsfriske, bli en naturlig
del av alpinfamilien.
3.5
Status SUM arbeid alpint - Ola Evjen
Olav E. gav en kort tilbakemelding om statusen i arbeidet med de ulike SUM tiltakene, det er
mange fellesnevnere mellom SUM aktivitetene og kulturprogrammet.
3.6
Orientering om VM prosessen – Terje Lund
Presenterte den pågående VM prosessen, grundig prosess med to sterke kandidater.
Den politiske beslutningsprosessen:
Presentasjonen av rapporten til Alpinkomite og Skistyret den 12. november.
AK vil gi sine kommentarer til Skistyret på rapporten.
Beslutning i Skistyret den 19. november 2018
Lørdag 13.00 -14.00
4. Strategiarbeid og informasjon
4.1
Oppdatering av uttakskriteriene – Claus J Ryste
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Claus J Ryste presenterte den prosessen som pågår i forhold til utviklingen av fremtidens
uttakskriterier.
Kriteriene for den kommende sesongen ligger på hjemmesiden.
4.2
Alpinsportens venner – Anne Cathrine Enstad
Claus J Ryste informerte om status i prosessen med å etablere «Alpinsportens venner»
Hvordan skal vi komme i gang med prosjektet, AK har et forslag om å bruke en ny Dale genser
som oppstart. Inntekten skal øremerkes barne- og ungdomsaktiviteten i alpin Norge. Mer info
kommer på hjemmesiden.
4.3
City Event Oslo informasjon
Emilie Norskar fra Holmenkollen Skifestival orienterte høstmøtet om erfaringen fra det første City
- Event arrangementet.
Høstmøtet fikk en informasjon om opplegget rundt arrangementet for 2019
Viser ellers til informasjon på nettet.
4.4
Status WC Kvitfjell
Ole Kristian Kirkerud orienterte om det kommende WC rennet på Kvitfjell i 2019.
Han orientert også om de pågående forbedringsprosessen som skal sikre at arrangementet i 2019
blir vellykket gjennomført.
4.5
Eventuelt
Marius Møbius fra Oppdag Alpin orienterte om Hovedlandsrennet.
Viser ellers til hjemmesiden til Oppdal Alpin
Avslutningsvis:
Sette saker til vårmøte 2019.
Høstmøtet ønsker at det blir en evaluering av Landsfinale og Hovedlandsrennet på vårmøtet.

Ole kristian Kirkerud

_______________________________________ Nov 21, 2018
Ole Kristian Kirkerud

Ole kristian Kirkerud (Nov 21, 2018)

Marianne O.Hoel

_______________________________________ Nov 16, 2018
Marianne Hoel

Marianne O.Hoel (Nov 16, 2018)
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