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Følgende deltok på møte: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder 
Nils Inge Gauthun  Nestleder 
Ole Kr. Halvorsen  AK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Geir Olav Håland  LK leder 
Georg Solfjeld    HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall: 
Helen Nilsen   Styremedlem 
   
Saksliste: 
 
Kretsleder åpnet med en generell runde til styrets medlemmer om arbeidsform for styrets arbeid 
generelt sett. Alle var skjønt enige om at arbeidet i komiteene er det viktigste og at hovedstyret 
involverer seg i de større strategiske linjene og generelt politisk arbeid til det beste for hele kretsen. 
Isabella Fidjeland ble norgesmester i storslalåm og fikk kongepokal – en utrolig stor bragd. 
Skikretsen har gratulert henne med blomsteroppsats og hun satt stor pris på oppmerksomheten.  
Kretsleder orienterte om aksjon kontakt NSF – skigymnas. Etter en generell runde og kommentarer 
fra styrets medlemmer, ble det besluttet at kretsleder følger opp saken videre. 
 
Sak 1. Referat og informasjon saker 45 min 

 Ref. styremøte nr. 3 2013-2015 – godkjent  

 Idrettsregistreringen – adm. sjef orienterte kort om arbeidet. Vi er igjen tilbake på 11000 
medlemmer. Dette vil også gi utslag i økte bevilgninger fra NSF gjennom ulike 
tilskuddsordninger.  

 Skiing Norway – sponsorkonsept fra Norges Skiforbund. Presentasjon omkring arbeidet 
var utsendt på forhånd. Konseptet er nå i full gang fra NSF ut mot klubbleddet. Vi håper 
likevel av våre komiteer ser viktigheten av dette og sårt tiltrengte sponsorkroner direkte til 
sin fagkomite.  

 Telenorkarusellen – generell orientering gitt. Mange arrangører og stor aktivitet. Nye 
klubber i skikretsen pga. telenorkarusellen. 

Referat styremøte nr. 4 2013-2015  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Onsdag 9. april kl. 1900-2115 
Sted: Telefonmøte 
 



 
 

 Informasjoner NSF – lite informasjon mottatt. Fokus har vært rundt Northug saken og 
Anders Aukland. 

 Anlegg – ny anleggskonsulent ansatt i NSF. Stort fokus på rulleskianlegg. Rapport om 
kretsens nå situasjon og fremtidsplaner er sendt inn. Dette vil bli brukt ovenfor 
departementet ifbm. økt fokus på bygging av rulleskianlegg over hele Norges land. Fokus 
også på trafikksikkerhet ifbm. med trening. Eget prosjekt med vegvesenet (orientering gis 
ifbm. fagmøte langrenn i Loen) 

 Idrettskretsenes ting 2014 – kretsleder representerte skikretsen ved Rogaland Idrettskrets 
sitt ting forrige helg. Det meste er bestemt på forhånd og muligheten for å påvirke må 
gjøres i forkant. Likevel flere interessante temaer, samt egen konferanse fredag kveld. 
Spennende tanker rundt utbygging av nytt universitet og idrettssenter med tilhørende 
anlegg i tilknytning til dette i Stavanger. Ullandhaugområdet kan bli et fremtidig senter for 
samlokalisering av flere skigrener innen skiidretten (les rulleski, alpinanlegg, hoppanlegg) 
AK leder Ole Kristian Halvorsen var også tilstede som repr. for Haugesund idrettsråd. 
Aust-Agder Idrettskrets avholder sitt ting i Lillesand 26. april – hovedstyrets medlemmer 
bes om at det fremskaffes en som kan representere skikretsen 
Vest-Agder Idrettskrets avholder sitt ting i Kvinesdal 10. mai – Nils Inge kan stille på vegne 
av skikretsen, hvis det ikke kommer en annen planlagt aktivitet i veien. 
 

Vedtak:  Referat og orientering saker tas til etterretning 
 
 
Sak 2. Økonomi  

 Godkjenning av Agder og Rogaland Skikrets regnskaper for 2013 
 
Vedtak: regnskaper for 2013 godkjennes og underskrives av hele styret. Det 
videresendes deretter til revisjon 

 
Generelt 

 Gjennomgang av Regnskapsoversikter – sendt ut pr. mail til alle i forkant.  
 

 Budsjetter 2014 – gjennomgang for evt. revidering 
 
 

Vedtak: Regnskapsrapporter pr. 8/4 tas til etterretning. Oppsatt budsjett 2014 for 
hovedstyret og komiteene opprettholdes, ingen foreløpig revidering. 
 
 
 

Sak 3. Orientering fra komiteer 

 Alpint: NM vinner og kongepokalvinner Isabella Fidjeland – en meget stor prestasjon som 
blir lagt merke til i hele skinorge. Gode prestasjoner i hovedlandsrennet og Telenorlekene 
(landsfinalen). Alt har gått etter planen, med unntak av KM Super G Sauda. Nytt utvidet 
kretsopplegg 2014-2015 er sendt klubbene. Første samling arrangeres i Sauda 30/4. På 
økonomisiden jobbes det hele tiden aktivt med å få ned kostnadene. Hovedtrener ansatt for 
2 nye år. Fokus på å holde oppsatt budsjett, arbeider med sponsorer i tillegg til de mindre 
jakke sponsorer. 2 AK medlemmer ønsker utskifting og 2 nye er funnet fra samme 
klubbmiljø. Egen sak til styret. 

 Langrenn: sportslig mange meget gode resultater nasjonalt. Kretscupen ble gjennomført 
som oppsatt, men mye arbeid som skal gjøres på en annen måte neste sesong. Den viser en 
enorm bredde og stor aktivitet. Begge KM helgene ble gjennomført meget bra og Høgås KM 
del I kunne vise til over 750 starter på to dager. 400 deltakere på lørdagen! Generelt sett 



 
 

heldige med en god vinter i forhold til vestlandet og trøndelagsfylkene og til dels østlandet. 
Lite avlysninger. Etablerer kretslag junior (for personer utøvere som ikke går på 
skigymnas) Per Svela blir trener. Seniorteamet Hovden og Sirdal blir dessverre ikke 
videreført i 2014-2015, likevel fremstår samarbeidet mellom Hovden og Sirdal som meget 
bra, som er viktig for fremtiden og tidligere historikk. 
Hovden Skigymnas har meget god søking for skoleåret 2014-2015, men har få plasser. 
Gledelig at våre beste menn/damer har kommet inn. Problemer med Rogaland 
fylkeskommune som kun støtter skolen for de som har Sirdal som første ønske. Geir Olav 
har dialog videre med fylket samt oppfølging av utøvere som ikke kommer inn på Hovden, 
men som likevel vil satse selv om de har Sirdal som 2. valg. Problematikken landslinje og 
vanlig videregående skole med utvidet tilbud ble kort referert. 
 
Hopp: Georg hadde på forhånd laget en detaljert oppsummering som var sendt ut til alle 
styremedlemmene og arbeidet gjennom hele sesongen. Mye aktivitet på barmark og plast. 
Trygve sin mobile hoppbakke på bil er nå en realitet etter å ha mottatt 560 0000,- fra 
Gjensidige stiftelsen. Se egen sak på hjemmesiden og facebook. Stor feiring og møte tirsdag 
8/4 med NSF tilstede. 9 hopprenn og 3 kombinert gjennomført. 4 hoppere på skigymnas. 
Ingen aktivitet er registrert i Rogaland, dessverre. Dårlig deltakelse under vanlige 
kretsrenn. Håper at en mobil bakke fanger interesse i Rogalands klubber. 
 
Freestyle/freeski: startet opp med freeskicup denne sesongen. Voss, Hovden og Sauda er 
gjennomført med dundrende suksess. Finalen arrangeres på Fonna i juni. Eirik Moberg 
Arendal Slk. vant norgescup og bla tatt ut til VM junior i Italia. NSF ønsker at Hovden 
arrangerer norgescup neste sesong. Skal arrangere egen freeski samling til høsten med 
tilbud til alle klubbene. Vil også sende ut forespørsel til alle klubber som vil arrangere 
freeskicup i 2014-2015 sesongen. 

 
Vedtak: orienteringer fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 4. Utskifting av medlemmer av alpinkomiteen 

 Alpinkomiteen ønsker å erstatte to av sine medlemmer siden disse i utgangspunktet kun 
skulle sitte ett år (overgangsfase). Dette gjelder Helene Nilsen Hovden Spkl. og Helge 
Sverre Eide Jæren Alpinklubb. Nye foreslåtte medlemmer er Helge Andersen Jæren 
Alpinklubb og Per Ove Tønnesen Hovden Sportsklubb. Hovedstyrets diskuterte saken og 
godkjenner dette. 

 
Vedtak: Helene Nilsen Hovden Spkl. og Helge Sverre Eide Jæren Alpinklubb fratrer sine 

verv i alpinkomiteen. Nye medlemmer er Helge Andersen Jæren Alpinklubb og 
Per Ove Tønnesen Hovden Sportsklubb. 

 
 
Sak 5. Norges Skiforbund ting Loen 2014 

 Rammeprogram og informasjoner var sendt ut i forkant. Viktig at vi tidligst mulig får en 
oversikt over delegater til både fagmøtene og selve skitinget. På skitinget kan vi stille med 5 
representanter – 2 av disse må være damer. Vi bruker fagmøtedelegatene så langt dette lar 
seg gjøre i tillegg til kretsleder. 

 

 Fagmøte alpint – Ole Kristian Halvorsen 

 Fagmøte langrenn – Geir Olav Håland, men dette kan endres hvis langrenn må stille med 
en dame på selve skitinget lørdag og søndag. I såfall representerer da denne både på 
fagmøte og skitinget. 

 Fagmøte hopp – Georg Solfjeld 

 Fagmøte freestyle – Pål Berntzen sjekker opp og gir endelig beskjed i løpet av etpar dager 



 
 

 Skitinget Loen: 
Kretsleder Pål Angell Bergh 
HK leder Georg Solfjeld 
+ ytterligere 3 personer (2 må være damer) 

 
Vedtak:  ovennevnte stiller på fagmøter og skitinget i Loen i tidsrommet 12-15 juni. 

Praktiske detaljer avtales med adm. sjef. Reisebestilling bes gjøres raskt som 
mulig for å få best mulig pris på fly, samt evt. leiebil felles transport. 

 Skikretsens styre bes komme med evt. kandidater til skitinget innen 13/4. 
 
 

  

      
Pål Angell Bergh (sign.)  Petter Furseth       
Kretsleder    Adm. sjef      

  


