
 

 
 

Referat fra DIALOGMØTE  
Videomøte via Microsoft Teams 
Mandag 11.01.2023 
Kl 19:00 – 21:00 
 
Til stede: 
Ola Evjen NSF, Alpinkomiteen 
Nora Bruun  NSF, Alpinkomiteen 
Unni Forshaug  NSF, Alpinkomiteen 
Tonje Tangerud  NSF, Alpinkomiteen 
Roar Karlsen  NSF, Alpinkomiteen 
Dagfinn Neteland  NSF, Alpinkomiteen 
Claus Ryste  NSF, Sportsjef 
Einar Witteveen NSF, Utdanning og bredde 
Stefan Havnelid Johnsen NSF, Ettervekst/rekruttering 
Marius Risan NSF, Kommersiell leder 
  
Skikretser Representert ved 
Agder og Rogaland Thomas Liland-Vik 
Akershus Martin Synstad Andersen 
Buskerud Kjell Herland 
Hedmark  Jon Busterud 
Oppland Jørn Tore Linberg  
Nord-Trøndelag Stian Wodahl 
Oppland Jørn Tore Linberg 
Oslo Marianne O. Hoel på vegne av Finn E. Sellæg 
Sogn og Fjordane Roger Ellingsund 
Sør-Trøndelag Kjetil Aagensen 
Troms Kenneth Mikkelsen 
Vestfold og Telemark Kjell Aarnes på vegne av Pia Groven-Robertsen 
Østfold Jon Egil Måleng 
  
Forfall  
Erika Tøsse NSF, Partneransvarlig 
Nordland  Inge Indahl 
Finnmark Øystein Flage 
Hordaland Knut Kettermann 
Møre og Romsdal Svein Leon Aure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Agenda 
 

1. Kort status og generell info ved Ola Evjen og Claus Ryste. 
Leder i Alpinkomiteen, Ola Evjen ønsket velkommen til Dialogmøte. 
 
Claus Ryste ga en kort status om sesongen så langt.  
Det er utfordrende å arrangere alpine renn på bakgrunn av snøforholdene.  
 
WORLD CUP, totalt sett en meget bra sesongstart. 
- Kvinner, mye bra på gang. 
- Ragnhild Mowinckel, ble i 2022 topp 4 i totalen og topp 7 i tre grener. 
- Menn, 8 seire så langt, non av utøverne sliter med å etablere seg, men vi er 

godt fornøyde. 
 
E-CUP 
- Kvinnene, klatrer litt etter litt ift. prestasjoner og plasseringer og flere nye 

utøvere får prøve seg utover sesongen 
- Menn, er i god rute. 
 
PARA, kjører WC nå og leverer meget gode presentasjoner 
 
Bredde: 
Telenorkarusell, vi har større ansvar for gjennomføring og implementering, 
konkurransemessig innhold. 
Skisprell, tidsbegrenset aktivitetsinnhold og rekruttering. 
 
Budsjett  
Årsresultat 2022 er ikke klar pr d.d. – vil bli presentert på et senere tidspunkt 
Budsjettet er økt ift. tidligere år, det er Sponsorinntektene som gir økningen. 
Resultat/budsjett + 1 mill i overskudd (som skal dekke lånet). 
Målsetningen er at alpint skal være gjeldfri pr 31.12.23 
 
Stor honnør til alpin-administrasjonen for full kontroll på økonomien inkl. god 
budsjettdisiplin samt markedsavdelingen som arbeidet meget godt. 
 
Medlemsregistrering 
Økt fokus på medlemsregistrering der skikretser og klubber bør oppfordres 
bør ta tak i dette, for å øke medlemsantallet, dette kan utløse Post 3midler*. 
Claus Ryster utarbeider liste samt regler på hvem som skal registreres som 
medlemmer i klubb (aktive utøver, trenere, oppmenn etc.) 
 
Post 3-midler er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund med målgruppene 
barn (6 – 12 år), ungdom (13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, 
lederutvikling) som skal bidra til økt breddeaktivitet. 
 
 
 
 



 

 
 

2. Hver krets presenterer kort rekrutteringstiltak i sin krets  
 

Skikrets Navn Pågående arbeid, status og innspill 
Agder og 
Rogaland 

Thomas Liland-Vik • 7 aktive klubber, nytt liv i Arendal 
klubb (176 unge alpinister på trening) 

• Skiklubbutvikler er på plass 

• Telenorkarusell, rekruttering – 
lavterskel introduksjon. 

• Utfordrende å få de med videre i 
klubb/trening 

• Infoskriv til barneskolen i kretsen – 
fikk mange inn på trening + sosial bli 
kjent kveld 

• Andre aktiviteter som trampoline, 
klatring  

• Snø – lagt opp til skileik for de minste 
i helgene 

• Samtrening med freeski  

• Gratis lån av utstyr, ulike skiidretter 

• Etter 16 år -mastertrener i flere 
klubber 

• Fokus på idrettsregistrering 
Akershus Martin S. Andersen • Anlegg må være på plass for å lykkes 

med rekruttering 

• Når ildsjeler og tidligere aktive 
kommer inn i klubb, er dette 
rekrutteringstiltak, som fungerer godt 

• Store klubber – voksne kompetente 
trenere (foreldre som krever mye) 

• Trenerkurs 

• Mange barn på ski, positivt 

• Idrettsregistreringen, krever 
oppfølging 

• Skiklubbutvikler, skisprell er satt i 
gang 

• 1 person i AK krets skal kun jobbe med 
bredde og rekruttering 

Buskerud Kjell Herland • Rekruttering diskuteres jevnlig 

• Skistedene sliter litt (Hemsedal, Geilo, 
Ål) 

• Fast flyt på samlinger barmark/ski, 
gjerne samtidig som de eldste løperne 
i klubbene 

• Skiskole 

• Tidligere aktive bidrar som trenere 

• Freeski i enkelte klubber 



 

 
 

• Sonerenn, Telenorlekene, 
kretsasamlinger 12-16 år, samt sosiale 
arrangement, klubbsamlinger på 
tvers, foredrag i samarbeid med NSF 

• Bynære klubber øker i rekruttering, 
skisteder sliter litt, mulig 
generasjonsskifte, mye dugnad 

Finnmark Ikke tilstede  
Hedmark  Jon Busterud • Utfordrende å rekruttere, men alle 

klubber arrangerer nybegynnerkurs 

• Krets sørger for et godt samarbeid 
med klubbene 

• Strømfaktura er høy p.t. 

• Skiklubbutvikler – skisprell under NM 
i Trysil 

• SkiStar arr 4.-5. februar internasjonalt 
rekrutteringsarrangement 

• Trenerkurs, sliter litt med tilgang på 
gode trenere 

• Antall utøvere – nedgang, færre barn - 
demografi 

Hordaland Ikke tilstede  
Møre og Romsdal Ikke tilstede  
Nordland Ikke tilstede  
Oppland Jørn Tore Linberg • Jobber aktivt for å bidra i 

rekrutteringsarbeidet. 

•  I siste halvdel av 2022 er det avviklet 
2 barmark- og to skisamlinger med 
brukbart fremmøte.  

• Neste samling avvikles 4.-5.februar 
har ambisjoner for å øke omfanget for 
kommende år. 

• Gjøvik skiklubb feiret en skikkelig 
milepæl 4. januar, da den a ble den 
nye heisen i Hovdebakken, nesten 
midt i byen, ble åpnet.  

• Både krets og klubb håper på 
ytterligere aktivitet. 

Nord-Trøndelag Stian Wodahl • Fokus på rekruttering  

• Prøver å få aktivitet på anlegg som har 
ligger brakk. 

• Økning i aktiviteten, ses hver uke 

• Jenteprosjekt + etablere et tilbud til 
guttene 

• Unge løpere rekrutteres som trenere 



 

 
 

• Rekruttere også far 18 -> eldre, for 
skiglede 

• Skiklubbutvikler, deltar i aktiviteten 
som alpint skapes 

Oslo Marianne O. Hoel 
på vegne av Finn E. 
Sellæg 

• Utfordrende med tilgang på anlegg og 
traseer – kapasiteten er sprengt, går 
utover rekruttering av barn 
Vannproblematikk, stengt anlegg 

• Får ikke arr Skiskole i anleggene, løser 
dette med åpen dag 

• Samarbeid mellom mindre klubber 

• Slutter løpere, rekrutteres disse som 
trener e.l. 

• Telenorlekene 

• Rekruttering – antall noe ned 
under/etter Covid 

• Vi sier ikke nei til nye barn 
Sogn og Fjordane Roger Ellingsund • Aktiv skiklubbutvikler 

• Samarbeidsmøte med skianleggene 
gjennomført for å gjøre idretten mer 
attraktiv. 

• Utfordrende med treningstider, før 
eller etter åpningstid. 

• Avtale nå med trening og renn i flere 
anlegg 

• Presentere sporten for nye 
medlemmer og foreldre 

• Gjennomføre trenerkurs 

• Stor pågang i 3 klubber i fylket, vil se 
affekt om 2-3 års tid 

• Få løpere i 12-16 alderstrinnet 

• Løpere kan reise sammen med andre 
til f.eks. Juvass få løpere – lite 
ressurser. 

• Samarbeider med andre kretser om 
skisamlinger  

• Vurdere trenerkurs i regi av krets og 
skiklubbutvikler 

• Langsiktig plan 

• 4 løpere representert på E-cuplaget nå 

• Stipend til eldre løpere 
Sør-Trøndelag Kjetil Aagensen • Ny stolheis etablert i Vassfjellet,  

alpin-Norge gratulerer! 

• Lite snø, men alle bakker er nå snølagt 
inkl park 



 

 
 

• Dette gir gode forutsetninger for 
rekruttering 

• 90 løpere på trening på en kveld i 
Freidig 

• Klubb har arbeidet med rekruttering, 
eldre løpere som trenere, ingen 
foreldretrenere  

• Freidig freeski er etablert - stor park. 
Stor interesse 

• Rekruttering via Telenorkaruseller i 
samarbeid med skisenteret inkl. 
samarbeidspartnere/sponsor og NRK 
Trøndelag. 

• Ukentlig innkomst av barn, ny 
generasjon som ikke har 
aleineforeldre eller eldre søsken 

• Eldre utøvere: 2022 30 % økning i 
aktivitetsnivå og deltagelse 

• Vurderer stoppe inntak pga. 
anleggskapasitet 

• God kontakt med skiutvikler 
Troms Kenneth Mikkelsen • Jobbet med klubbutvikling med fokus 

på breddeidrett med mulighet for 
spissing 

• Samkjøring med andre alpinklubber 

• Fokus på rekruttering samt bevare det 
vi allerede har på plass 

• Få barn inn via Telenorkarusellen 

• Mottatt midler til telenorkarusellen og 
skiskole 

• Midler til skipoolpark, utstyr  

• Engasjert unge nyutdannede trenere 

• Mottatt inkluderingsmidler 

• Hvordan beholde utøverne – fokus på 
økt kompetanse på trenerkurs 

• Ønsker å flytte trener ressurser fra 
foreldre til unge «pensjonerte» 
alpinister 

• Arbeide for et godt inkluderende miljø 
i klubbene 

Vestfold og 
Telemark 

Kjell Aarnes  
på vegne av  
Pia Groven-Robertsen 

• Flotte skianlegg der det ikke bor folk, 
mens det er få anlegg der det bor folk 
– lange avstander 

• 4 aktive klubber 

• Skikurs 

• Skileik 



 

 
 

• Utfordrende å få de med på neste steg 
– renn – aktiv i klubb 

• Samlinger fra alle klubber samt godt 
samarbeid med Agder, Rogaland og 
Buskerud 

• Utlån ski, sosiale tiltak 

• Faste kretssamlinger 

• Alle renn er åpen for Jr./Sr. klassen 
Østfold Jon Egil Måleng • Mye snø i anleggene 

• Stor aktivitet i park, uorganisert skilek 

• Samarbeid med flere klubber 

• Midler fra idrettsrådet, for å arrangere 
skikurs  

• Skiklubbutvikler, skisprell – 
langrenns cross i alpinbakken 

• Utlån av utstyr, mange er interessert i 
å prøve alpint 

 
 
Jenteprosjektet og utvikling diskusjon (Stefan Havnelid Johnsen, Einar 
Witteveen, Claus Ryste)  
 

Claus Ryste orienterte om følgende: 

• Gjennomført «rundtur» og besøk til alle skigymnas 

• Vurderer treninger jenter vs. gutt  

• Skigymnas må muligens justeres noe ift. innsats på vei inn til og på 
skigymnasene 

• NSF tar ansvar i nivå under E-Cup laget 

• Færre jenter enn gutter driver idretten generelt 
 

Stefan Havnelid Johnsen orienterte om følgende: 

• Breddeprogram og samlinger, U12-U16 

• Internasjonale finaler, Junior VM, EYOF, Whistler, Skofja Loka 

• Internasjonale renn U18/U21 og U14/U16 

• Talentcamp  
 
Einar Witteveen orienterte om pågående prosjekter 

• Fartsprosjekt 

• Jenteprosjekt 

• Trenerutvikling damer 

• Kurskalender 

• Samling skiklubbutvikler, skitrenerkurs barn 

• Webinar 

• Kurskalender/årshjul - evaluering av type kurs og tidspunkt vil være 
klart til påske. 

 



 

 
 

3. Eventuelt 
 
Stefan Havnelid Johnsen publiserer kretskvoter HL/TL på nettiden til 
Skiforbundet.no 

 
Kretsledersamling  
Er det ønske fra kretslederne å gjennomføre samling under NM? 
- Vurdere samling på Kvitfjell under WC? 
- Hvis ønskelig med kretsledersamling på Kvitfjell må 

overnattingskapasiteten undersøkes. 
- Eventuelt vurdere dialogmøte på Teams? 
 

 
Neste dialogmøte 
Tirsdag 21. mars kl 19:00 -21:00, gjennomføres på Teams 
 
 
Referent  
Unni Forshaug,  
AK, Norges Skiforbund 


