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Følgende personer var tilstede – pr epost: 
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Helene Nilsen   Styremedlem (AU) 
Ole Kr. Halvorsen  AK leder 
Geir Olav Håland  LK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Georg Solfjeld   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
   
Saksliste: 
Sak 1. Godkjenning av intensjonsavtale – senior team langrenn  
INTENSJONSAVTALE  mellom SOGN OG FJORDANE SKIKRINS, HORDALAND 
SKIKRETS og AGDER OG ROGALAND SKIKRETS.  
 
Formål 
 
Sogn og Fjordane Skikrins, Hordaland Skikrets, Agder og Rogaland Skikrets (heretter kalt Partene) 
har en intensjon om å inngå et samarbeid om å etablere Team Veidekke Vest.  
 
Team Veidekke Vest er planlagt som et tilbud på toppnivå hvor Partene skal samarbeide om en 
felles spisset satsning for de aller beste langrennsløperne på seniornivå i de tre kretsene. Team 
Veidekke Vest skal utvikle løpere til landslagsnivå og være et av Norges Skiforbund (NSF) sine 
viktigste rekrutteringsmiljøer.  
 
Formålet med denne avtalen er grovt å skissere styringsmodell, finansieringsmodell og sportslige 
rammer som et beslutningsgrunnlag for Partene til å vedta at videre arbeid med etablering av 
teamet og utarbeidelse av en endelig Samarbeidsavtale kan fortsette. Den endelige 
Samarbeidsavtale skal godkjennes av NSF, og vil forplikte Partene økonomisk og juridisk. 
 
Avtaleperiode 
 
Det foreslås at Samarbeidsavtalen skal gjelde for perioden 01.05.2015 – 30.04.2016. 
Eventuell videreføring av avtalen skal være avklart senest 3 mnd. før avtalens utløp 
 
Kretslederne underskrev avtalen under skiforbundets høstmøte 18. oktober, med forbehold og 
godkjennelser i egne kretsstyrer. 
 
Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets hovedstyret – godkjenner intensjonsavtalen for opprettelsen 
av senior team langrenn som forelagt. 

Referat fra styremøte nr. 6 2013-2015  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Fredag 31. oktober 2014  
Sted: E-post korrespondanse 



 
 
Sak 2. NSF jubileumspokal – tildeling Agder og Rogaland Skikrets 2014 

 
Saksopplysninger.  
 
I forbindelse med Kongeparets 75-års jubileum valgte Norges Skiforbund å overrekke 
Kongeparet en gave knyttet til en hedersbevisning til unge utøvere i krets, fremfor en gave 
til selve Kongeparet. 
 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på navn og kriterier til en slik 
hedersbevisning. 
Arbeidsgruppen har bestått av arbeidsutvalget i krets (AU-krets);   
Kåre Steffensen, Siri Darell og Lars Tennebekk, administrasjonssjef og styremedlem Bjørn 
Bruvoll og Helen Ingebretsen fra sentraladministrasjonen. 
Det har vært møter i forbindelse med kretsledermøtet på Voss og under kretssamlingen i 
Granåsen, i tillegg til e-post korrespondanse. AU- krets har også hatt dialog med andre 
kretsledere. 
 

 Det opprettes en ny hedersbevisning i krets kalt ‘Jubileumspokal’ 

 Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser 
holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens 
verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere» Det settes opp konkrete 
kriterier. 

 Den deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn, uavhengig av gren 

 Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år) og en kan kun få den en gang 

 Det skal være en vandrepokal med inngravering årstall, navn og klubb 
Vandrepokalen varer i 10 år. I tillegg får de en miniatyrpokal til odel og eie.  

 Forslag på kandidater fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i 
kretsen 

 Tildelinger vedtas av styret i kretsen 

 Utdeling av «Jubileums pokalen’ skal skje i forbindelse med kretssting, store 

arrangement eller jubileumstilstelninger i krets. 

 

Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende 
engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange 
gode glade skiløpere» 
 
KRITERIER 

 Hedersbevisningen skal hete; ‘Jubileumspokal’ 

 Den skal deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn 

 Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år) 

 Den skal deles ut uavhengig av gren 

 En kan få utdelt prisen kun èn gang  

 Det skal være en vandrepokal med inngravering  

 Årstall, navn og klubb inngraveres på pokalen 

 Den skal vare i 10 år, etter det gis den tilbake til skikretsen og ny vandrepokal 
opprettes. 



 
 

 I tillegg til å få vandrepokalen får de en miniatyrpokal til odel og eie 

 Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er: 
- Inkluderende 
- Humørspreder 
- Deltagende 
- Rette verdier 
- Fair Play 
- Ambassadør for sporten 
- Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten 
- Sportslig resultat (lite vekting) 

 Fremme forslag og tildelinger: 
- Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske 

komiteer i kretsen 
- Tildelinger vedtas av styret i kretsen 

 Utdeling av «jubileumspokalen» skal skje i forbindelse med kretssting, store 

arrangement eller jubileumstilstelninger i krets. 

 

Vedtak: skikretsen tildeler Eirik Moberg Arendal SLK/HSG 17 år - (freestyle/freeski og 

Margit Wiberg Otra IL/HSG 18 år - langrenn som vinnere av jubileumspokalen 2014. 

Utdeling av Jubileumspokalen foregår under skistyrets møte på Hovden 5-6 desember 

2014, gjerne i fbm. med Hovdenrennet lørdag 6. desember. Jubileumspokalen deles ut av 

kretsleder sammen med grenleder som samtidig kan si noen fine ord på vegne av styret 

og Norges Skiforbund og grenen han/hun representerer og kriteriene som er vektlagt 

med tanke på tildelingen. Vinnerne av prisen tilskrives og skikretsen foretar gravering 

både på vandrepokal og egen pokal til odel og eie.   

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


