
Fagmøte Alpint  
Scandic Oslo Airport, 14. og 15. juni 2019 
Tilstede: 
Martin Andersen, Akershus. Bent Jakobsen, Agder og Rogaland. John Egil Måløy, Østfold. Marianne Hoel, Oslo. 
Connie Hagen, Buskerud. Patricia Olsen, Telemark og Vestfold. Trond Viggo Opdal, Harstad alpinklubb.  Morten 
Hanstad, Troms. Per Eilertsen, Nordland. Per Asbjørn Felde, Sogn og Fjordane. Bård Seterås, Hordaland. Ole 
Kristian Kirkerud, Oppland. Jonas Mjåvatn, Akershus. Marianne Gjelten, Akershus. Andreas Kollenborg, NSF. 
Herman Ottesen, Heming IL. Steve Skavik, NSF. Stefan Havnelid, NSF. Claus Johan Ryste, NSF. Dagfinn Neteland, 
Hordaland. Ola Evjen, Sør Trøndelag. Kenneth Larsen, Buskerud. Erika Holand Tøsse, Møre og Romsdal. Anne 
Cathrine Enstad, Møre og Romsdal. Roar Karlsen, Oslo. Finn Espen Sellæg, Oslo. Ketil Ågesen, Sør Trøndelag. 
Hilde Tokle Yri, Nord Trøndelag. Stig Aambø, Møre og Romsdal. 
 
Program og sakliste  
 
Fredag 14. juni 
17.00 - 20.00 
 
1. Åpning, informasjon og rapporter  
 
   ÅPNING VED AK-LEDER  
1.1  Godkjenning av fremmøtte representanter. § 33 punkt 3. 
1.2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 
Ingen kommentar på innkalling. 
Ingen innmeldte saker i forkant av møtet. 
 
1.3 Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
Ola Evjen valgt som møteleder. 
Anne Cathrine Enstad valgt som sekretær. 
Undertegne protokoll: 
Martin Andersen, Akershus Skikrets 
Ole Kristian Kirkerud, Oppland Skikrets 
 
1.4 Kort informasjon fra AK v/Ola Evjen. 
Ola gikk gjennom arbeidsfordeling innad i komiteen, samt aktivitet som har vært siden høstmøtet 
2018. 
Kretssamling på Kvitfjell vil bli gjennomført også kommende sesong, og det oppfordres til at alle 
kretser sender representanter dit. 
 
1.5 Sportslig status og informasjon NSF alpin v/Claus Johan Ryste. 
Nasjonscupen 2019 – Norge på 3.plass totalt.  
Nytt fra kommende sesong er laginndelingen som har gått fra  W- og E – Cup, til  A, B og C lag, med 
muligheter for enklere å kunne flytte mellom disse gruppene. Bakgrunnen er at treningsgruppe og 
status skal ikke være det samme, da vi har flere kategorier utøvere enn WC og EC.  
 
Markedssjef Christopher Frankum slutter 1.august. Prosess med ny ansettelse er i gang. 
Einar Witteveen skal følge Kristoffersen gjennom sesongen 2019/2020. Det jobbes med hvordan 
dekke Witteveens arbeidsoppgaver. 
Stillingen på bredde er ikke besatt p.t. Usikkert når denne stillingen vil tiltre. 
Stor utskiftning på trenere på herresiden, samt også helseteamet. På damesiden er det stort sett de 



samme trenerne som har vært med de siste årene. 
 
Claus gikk gjennom den sportslige løsningen for Henrik Kristoffersen. 
 
Vi har fått støtte fra VI stiftelsen til å dekke en stilling på para landslaget. 
 
Det jobbes med nye uttaksriterier mtp den nye lagsstrukturen med A, B og C lag. Målet er at det 
vedtas på høstmøtet for bruk til uttaket april 2020. 
 
2. Sportslig strategi. 
 
2.1 Evaluering mesterskap v/Kenneth Larsen.  

● TL: årsklasser, felles arrangement? 
Anbefales at det fortsettes med delte klasser i TL. 
En må kunne se på hva som kan gjøres for at arrangementet kan ta noe mindre tid enn 
hva som gjøres i dag, bli litt mer tidseffektiv for å unngå mye venting. 
Det har ikke vært stor økning på deltagelse pga delte klasser. 
 
Vedtak: 
TL fortsetter med delte klasser i 2 sesonger, før en ny vurdering gjøres. 
 

● H: årsklasser, felles arrangement? 
Anbefales at det kjøres i ett på HL. 
 

● NM: kretsvise lag? Team Event? 
Fungerte godt på NM i Hemsedal. Viktig å legge det til en dag der både fart- og teknikk 
utøverne er der.  
Noen kretser hadde problemer med å få utøverne til å stille. 
 
Vedtak: 
Team event skal være en fast konkurranse under NM. 
 

● Donald Duck: 2. omgang U13, U14, U16 
Gjennomgang av historikk ved Ola Evjen og Steve Skavik. 
Saken har vært oppe til lov- og påtaleutvalget, og endelig tilbakemelding er at regelen 
om at alle skal kjøre 2.omgang i alle renn er gjeldende. 
Tidligere praksis har vært fulgt av reglene rundt Mammut renn. Disse reglene er strøket 
og er ikke lenger gjeldende. 
Steve kom opp med 4 ulike alternativer for å kunne ha mulighet til å gjennomføre 
arrangementet pga stor deltagelse og problemer med gjennomføringsevne. 
 
Vedtak: 
Donald Duck skal kjøres etter gjeldende reglement hva gjelder deltagelse i 2.omgang, iflg 
det norske rennreglementet. 
Arrangør må se på alternative løsninger på arrangementet for å få det gjennomført etter 
beste evne. 
 



2.2 Fluorforbudet 
Vi har ingen klare testprogram for å kontrollere dette forbudet. 
AK fremmer fortsatt en holdningskampanje om at fluor er «forbudt», inntil kontrollsystemet er på 
plass. 
Skikkelige retningslinjer må fremmes på høstmøtet, og fakta må foreligge rundt f.eks bruk av 
gammelt utstyr, brukte ski etc.  
Dette er også ett verdispørsmål, som skal komme til syne i vårt kulturprogram. 
 
2.3 Eventuelt 
Innspill fra Troms på AKs behandling av evt flytting av mesterskap/renn.  
Det må være en åpen prosess, der AK tar kontakt med andre arrangører som har søkt på samme 
mesterskap/renn som må flyttes, og undersøker først om noen av disse kan ta over arrangementet 
om hverken opprinnelig arrangør eller reservearena kan stille med arena. 
 
Innspill fra Oslo om at idrettsregistreringen ikke stemmer, da det ikke er lov å rekruttere utøvere i 
alder 0-5 år. Denne aldersgruppen har ett aktivt tilbud gjennom skiskoler på de ulike destinasjonene, 
som da ikke blir registrert som aktive utøvere. 
Det bør innhentes tall fra ALF ang registrering av antall personer på alpint. 
 
Tilbakemelding på at hjemmesiden ikke er godt nok organisert, og oppdatert. 
Klart innspill til administrasjonen at siden til enhver tid må være oppdatert og godt nok informativ. 
 
Oppfordres til at alle kretser sørger for at sine tillitsvalgte har tatt «Ren utøver». 
Innspill til forslag om at det under «Min Idrett» må legges til en rubrikk hvor det kan krysses av når 
en utøver/tillitsvalgt har tatt «Ren utøver». 
 
Bjørnar Neteland har takket nei til plassen på landslaget, og Stian Saugestad og Henrik Røa har av 
den grunn blitt tilbudt en medtreningsplass på laget. 
 
Ønske fra Oslo Skikrets om at AK må gå ut med retningslinjer på utstyr for aldersbestemte. 
Oslo har f.eks regler om at U 8 og yngre ikke skal kjøre med fartsdress og U 10 og yngre skal kun har 1 
par ski. 
 
Viktig at skigymnasene kjører samme inntaksfrist, og forholder seg til dette, ellers blir det kaos. 
Innspill at AK/administrasjonen oppfordrer/henstiller skigymnasene å sette en gitt felles dato for 
inntak. 
Inntaksfrist 2020: 20.januar. 
 
Trener 1 kurset er delt opp i flere moduler, slik at du kan velge det som er interessant/nødvendig for 
deg – og gjør det mulig å få gjennomført på kortere tid. 
Trener 1 statusen vil ikke bli godkjent før alle moduler er tatt. 
 
Krets må gå sammen med klubb og ta ansvar for å få gjennomført gode fartssamlinger. 
Det må forventes at arrangører sammen med jury, tar gode og riktige avgjørelser mtp fartstraseer, 
hopp og sikkerhet. 
Viktig at reglene rundt deltagelse på fart må komme klart frem i invitasjoner, med henvisning til 
aktuell regel. 
Skal man mene noe om at det skal være eller ikke være hopp på HL? 
 
Ønske om at møtene blir streamet, slik at flere kan få med seg hva som foregår. 
 
Lørdag 15. juni 
09.00 – 15.00 



 
3. Behandle andre saker fremmet av komiteen.  

2.3 Beretning til Fagmøte ved AK leder. 
Ola gikk gjennom beretningen for sesongen 2018/2019, som skal inngå i endelig beretning for 
tingperioden 2018 – 2020. 

 
2.4 Handlingsplan og SUM. 
Nytt skipolitisk dokument skal skrives, og legges frem på tinget 2020. 
Ingen store endringer på SUM for alpint siden sist møte. 

 
2.5 Status marked. 
Claus gikk gjennom sponsorpoolen. 
Hovedavtalene ligger til 2022. 
 
2.6 Status økonomi. 
Gjennomgang av økonomien 2018 ved Mari. 
Omsetning på 53 mill, mot budsjettert 51,8 mill. 
Det er for 2019 tatt høyde for gjeldsnedbetaling til Skiforbundet, samt nye sponsoravtaler. 
Budsjett 2019 er revidert, sammen med alle trenere. Revidert budsjett er styrt mot ett lite overskudd 
for 2019 og det er budsjettert med en resultatforbedring på 2,9 millioner mot 2018. 
Det er satt i gang en del besparende tiltak for 2019. 
Underskuddet fra 2018, +20% av gammel gjeld skal betales tilbake i 2019. 
 
4. Fellesdel 09.00 – 10.00 
 
4.1 Fellesdel alle grener NSF 
Organisasjonsutvalget la frem foreløpig rapport vedr arbeidet om organisasjonsstruktur i 
NSF. 
 
5. Kretsens time og FIS info.  
 
5.2 Rapport fra FIS kongressen i Dubrovnik v/Claus J. Ryste.  
Arrangementsavdelingen NSF jobber for at Norge skal få flere WC arrangement til Norge. Spesielt 
kvinnerenn. 
Alpin kombinasjon er foreslått lagt ned, men ble avvist hos council. 
PSL får en egen cup. 
Jobbes for at det skal blir SL WC både damer og herrer i Snøhallen sesongen 2020/2021. 
Atle Skårdal har sluttet som race director for damer, og er gått over i stillingen som teknisk arr.sjef. 
Peter Gerdol, tidligere E-Cup koordinator, har tatt over stillingen. 

 
5.2 Kretsene rapportere fra aktiviteten i egen krets 
Akershus: 
Ingen store endringer siden sist. 
Stabilt medlemstall. 
SUM er tatt opp på kretsnivå, lite i klubb. 
Må gjøres en sorteringsjobb slik at tiltakene er tilpasset alpint. 
Jobbes mye med anlegg, da det er plassproblem. 
Oslo og Akershus (U14 + U16) skal trene i Snø hallen. 
 
Nordland: 
Utfordringer med vær, og anlegg (gamle) – går ut over rekrutteringen. 
De fleste anlegg har snø produksjonsanlegg. 
Jobber tett med Troms Skikrets. 



Jobbes godt i alle klubber, og kvalitet og kunnskap blir bedre. 
Bidrar inn mot Junior VM i Narvik. 
Bra med søknader inn til skigymnaset i Narvik. 
 
Sør Trøndelag: 
Har problemer med å få garanti fra fylkesmannen, i forhold til kjøpet av Vassfjellet. 
Fikk tilsagn om 35 mill i tippemidler, men måtte si fra seg disse pga mangel på garanti fra 
fylkesmannen. 
Økt aktivitet, og bedre samarbeid mellom klubbene. 
Godt miljø i foreldregruppene. 
Oppdal bra rekruttering, og Surnadal og Trondheim. 
Høyt nivå på Oppdal Skigymnas, 30% av pallplassene på FIS renn kom fra Oppdal løpere. Gjør det 
trangt for de lokale å få plass på skolen. 
Jobbes med overårig lag, samt at de har universitetslaget Trønder Alpin. 
 
Troms: 
De fleste anlegg er klubbdrevet. 
Har fått 20 mill fra kommune til snøproduksjon. 
Telenorkarusellen har vært ekstremt populær – ca 200 påmeldte. 
Får reduserte heiskortpriser, som gjør at også foreldrene kjøper kort og er i anlegget og hjelper til. 
Regionanlegget nord er Narvik. 
Har vært snakk om å lage en FIS runde i nord, ikke gjennomført ennå. 
Til tider dårlig samarbeid med kretsen. 
Har felles «kick off» under WC i Levi. 
Hvordan lage mer spenstige arrangement og arenaer? 
Setter pris på den uformelle dialogen på vår- og høstmøter der man kan ha erfaringsutveksling. 
 
Hordaland: 
Jevnt hva gjelder rekruttering. 
Dårlig snøvinter, og flytting av alle renn til Voss – dårlig oppmøte. Blir langt å reise. 
Slått sammen en del renn med Sogn og Fjordane, og felles samlinger. 
Anleggene er hel kommersielle, og vanskelig å få til et fullgodt samarbeide. 
Bra satsning på skigymnaset på Voss. 
 
Møre og Romsdal: 
Stabilt både på rekruttering og deltagelse på renn. 
6 – 7 gode anlegg. 
Godt samarbeid mellom klubbene, og de fungerer nesten som en stor klubb. 
U 12 og yngre er klubbarbeid, U 14 og U 16 har faste trenere. 
Usikker på etterveksten, om opplegget de kjører nå er for «stramt»? 
Skigymnaset på Stranda er ikke lagt ned, men sovende. Dårlig med søkere. 
 
Oslo:  
Størst problem med traseer. 
800 løpere som skal trene i ett anlegg. 
Stor rekruttering. 
Oslo runden – alle klubber arrangere ett renn, 6 av dem er tellende i egen cup. 
Kun kommersielle skianlegg – kan vøre konfliktfylt. 
Også til tider problematisk med forholdet mellom klubb og kommersielle skiskoler. 
Mye ut å reise for å få god nok kvalitet på treningen, i helg – fordyrer sporten. 
Beste krets på både HL og LF. 
Utøverne er fordelt på mange skigymnas. 
 
Nord Trøndelag: 



Stor aktivitet i komite. ca 150 aktive, 5 – 6 klubber.  
Problemer med geografi og klima, slik som Sogn og Fjordane. 
Jenteprosjektet har vært vellykket. 
Det er laget rapport med bl.a spørreundersøkelse gjort blant jentene, på hele prosjektet. 
 
Telemark og Vestfold: 
Bra aktivitet på blant klubb, som har startet opp på nytt. 
Trenger flere aktiviteter i krets. 
Jobber godt sammen med Agder og Rogaland. 
Flott utvikling av anlegg, og legger til rette for skirenn. 
Liten økning av antall utøvere på Skigymnas. 
 
Østfold: 
2 aktive klubber, med medlemmer fra Gøteborg. 
Begge anlegg er drevet av klubb. 
Samarbeider med Innlandet, og Akershus. 
Må få til mer attraktive renn for U 12 og yngre. 
Kretsen har en felles HP, samt at den er splittet opp på hver gren. 
Må jobbe spesifikt med jentegrupper. 
Ser om freeski og alpint kan samarbeide, Eivind Gjeraker fra NSF bidrar. 
Hadde en vellykket basis kveld i vinter, med masse folk! 
Bra med 07 – 09 årgang, lite i 05 – 06. 
Har forsøkt få i gang master, uten å lykkes. 
Har hatt trenerkurs. 
Snø er ikke noe problem. 
Jobbes for å få til en heis i samme område som hoppanlegg, som vil påvirke en ny klubb.  
Har fått til ett mer «profesjonelt» krets/klubb arbeid. 
 
Sogn og Fjordane: 
Har mange anlegg, men få og små klubber. 
Kretsen driver all aktivitet fra U 12 og eldre. 
Utfordringer med varierende klima. 3 av 7 anlegg som var åpne sist vinter = problemer med 
rekruttering. 
Samarbeider masse med Hordaland. 
Stort behov for kompetanseheving i klubb. 
Young Attacking Vikings – må bli implementert ute i klubb. 
Krets tar ansvar for lavterskel tilbud. 
12 utøvere på Skigymnas, 13 som har kjørt FIS. Spredt på flere Skigymnas. 
Har prøvd å kjøre trener 1 kurs, men tar for lang tid og er vanskelig å få til. 
Etterlyser kortere modulbaserte kurs. 
50 – 60 stk på ordinære kretsrenn, med en svak nedgang. 
 
Agder og Rogaland: 
Bra kretsopplegg. Mange felles samlinger. 
Godt samarbeide med Telemark, og til tider Hordaland (Odda). 
Alle anlegg er kommersielle. Stort sett godt samarbeide. 
Sauda har lav rekruttering, de andre klubbene har stort sett bra rekruttering. 
50 – 70 utøvere på kretssamlinger, fra U 8 og eldre. En samling er fra U 14 og eldre. 
Har arrangert FIS renn. 
Ingen fra egen krets som søkte på Skigymnaset sist periode. Ulike årsaker til dette.. 
Fellestrening med Skigymnas og klubb/krets har falt ut i en periode. 
Krets har en trener ansatt i en liten stillingsprosent. 
 
5. Behandle andre saker fremmet av komiteen.   



  
5.4 Gjennomgang langtids terminliste og mesterskap og 5.5 Breddeprogram og samlinger  
v/Stefan J Havnelid 
Breddesamling Juvass og Folgefonna 24. – 28.juni. 
Iron Man tester foregår i august/september. Dato og påmelding ligger på Min Idrett. Steder: Rud, 
Oppdal, Lillehammer, Sauda og Narvik.  
18. – 19.januar – Kvallik Int.barnerenn. Sted ikke avklart. 
Uttakskriterier til både Int. barnerenn og talent camp er som tidligere år. 
31.jan – 2.feb – Fartsuka, sted usikkert. 
15. – 16.feb – Int. barnerenn, Stari Vri og 16. – 19.april, Hemsedal. 
Felles NM Lillehammer, 23.-29.mars. Alpint får god tv dekning under årets NM. 
 
Hafjell/Kvitfjell skal søke om World Cup avslutningen i 2023. 
 
Youth Olympic, 3 jenter og 3 gutter. Uttak gjøres i desember. 
 
Skistyret har vedtatt at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å arrangere City Event i Holmenkollen 
1.januar. 
 
Stefan legger all informasjon vedr samlinger etc ut på hjemmesiden til Skiforbundet. 
Terminlisten legges med referatet som eget vedlegg. 

 
Innspill på at AK må greie ut om de økonomiske rammene og mulige sponsorer rundt HL. 
 
Tildeling av mesterskap for 2021 gjøres på høstmøtet 2019.  
Voss, Trysil og Vassfjellet har søkt på TL. Mo i Rana har søkt på HL. 
Fra Oslo og Akershus er det forventet at de blir tildelt mesterskap når de søker, pga stor 
deltagermasse. 

 
5.6 TD-korpset v/Stefan J Havnelid og Roar Karlsen. 
Dette vil bli gått gjennom på høstmøtet, når det regionale TD korpset også er samlet og deltagende. 
 
5.7 Kulturprogrammet v/ Dagfinn Neteland. 
Hvordan oppfører klubb og krets seg når man er ute på mesterskap? 
En av våre målsetninger er å bygge en åpen og imøtekommende idrett/organisasjon der alle er 
likeverdige og blir likeverdig behandlet. 
Mye av dette arbeidet begynner i foreldregruppen. 
 
Trenergruppen har satt følgende spilleregler: 
Folkeskikk! 
Kommunikasjon. 
Gode rollemodeller. 
Heie på hverandre. 
Skape læringsmiljø. 
Helhetstenkning. 
Utøverne i sentrum. 
 
Det skal lages en verdifilm, som skal distribueres høsten 2019. 
Positive tilbakemeldinger på prosjektet «Super Grei». 
 
6. Behandle saker fremmet av skikretsene. 
 
6.1 Innkomne forslag 
Ingen innkomne forsalg. 



        
7. Avslutning. 
 
7.1 Sette saker til høstmøtet 2019 
Retningslinjer utstyr på aldersbestemte klasser. 
Ta en visningstur til Snøhallen. 
Diskusjon rundt fart og gjennomføring. 
Fluor. 
Valg av valgkomite. 
Film kulturprogrammet. 
 
7.2 Avslutning. 

Ole Kr Kirkerud (Sep 16, 2019)
Sep 16, 2019

Martin Andersen (Sep 17, 2019)
Sep 17, 2019
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