
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Velkommen til  

Agder og Rogaland Skikrets ting 2021 

 

Digitalt møte 2. juni 1800-2000 

 

Årsberetninger  

Agder og Rogaland Skikrets 

Sesongene  

2019-2020  

2020-2021 
 

Visjon 
Mange gode og glade skiløpere 

 

Verdier 
Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd 

All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som Glede, Fellesskap, Helse og Ærlighet 
 

 

 
 

Perioden har vært preget av covid-19, vi håper snart at skiaktiviteten og samfunnet for øvrig, er tilbake igjen til normalen 



 

 

Dagsorden: 
  

 

 

 

 

1. Åpning – velkomst 

✓ Velkommen ved kretsleder 

✓ Hilsen og innledning fra skipresident Erik Røste 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

2. Valg av: 

Dirigent 

2 sekretærer 

2 til å underskrive protokollen 

3. Opprop og godkjenning av representantene 

4. Beretning fra hovedstyret 

Beretning fra komiteene 

✓ Langrenn 

✓ Alpint   

✓ Hopp    

5. Regnskap for perioden  

6. Valg av revisor 

7. Kretskontingent 2021 og 2022 

8. Budsjett 2021  

9. Innkomne forslag 

10. Skikretsens handlingsplan  

11. Agder og Rogaland Skikrets lov (felles lovnorm for alle skikretser ut ifra NSF lovverk) 

12. Valg 2021-2023 

13. Avslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saker til behandling: 
 

Sak. 4. Beretning fra hovedstyret og komiteene 

Skikretsstyret foreslår: 

Beretningen fra hovedstyret og komiteene vedtas. 

 

Sak. 5. Regnskaper for perioden 2019 og 2020. 

Se egen utlevert regnskapsoversikt.  

Skikretsstyret foreslår: 

Regnskaper for 2019 og 2020 tas til etterretning 

 

Sak. 6. Valg av revisor 

Skikretsstyret foreslår: 

PWC fortsetter som skikretsens revisor. 

 

Sak. 7. Kretskontingent 2021 og 2022. 

Skikretsstyret foreslår:  

Kretskontingenten beholdes på dagens nivå og forblir uendret i perioden 

 

Sak. 8. Budsjett for 2021. 

Se budsjettoversikt for hovedstyret og komiteer. 

Skikretsstyret foreslår: 

Budsjett 2021 vedtas. Skistyret gis myndighet til å sette opp forsvarlig budsjett for 2022 sammen med fagkomiteer  

 

Sak. 9. Innkomne forslag 

 

Sak. 10. Skikretsens handlingsplan 

Skiforbundet har igangsatt et større arbeid med tanke på utarbeidelse av ny handlingsplan for kommende fire-års periode. 

Denne skal endelig godkjennes på skitinget sommer 2021. Skikretsens styre ser viktigheten av at ny 

handlingsplan/strategiplan for skikretsen i kommende periode, baserer seg på satsingsområder/målsettinger i ny NSF plan. 

Dette slik at vi kan ha en rød tråd på våre prioriterte områder i kommende periode.  

Skikretsstyret foreslår: 

Skitinget gir sin tilslutning til at skikretsens styre kan utarbeide en ny handlingsplan for perioden basert på vedtatt NSF plan 

etter skitinget sommer 2021.  
 
Sak. 11. Agder og Rogaland Skikrets lov 

Ny lov tilpasset etter mal fra Norges Skiforbund om lovnorm for særkretser ble utarbeidet og godkjent av skitinget høsten 

2006, vedtatt av NSF desember 2006. Rettelser for denne følger NSF lovnorm for skikretser samt de rettelser som ble vedtatt 

på NSF skiting i 2018. Ny lov for skikretsen ble vedtatt på skikretstinget 25. mai 2019 og godkjent av Skiforbundet og NIF. 

Skikretsstyret foreslår: Agder og Rogaland Skikrets ting retter seg etter de tilpasninger som gjelder for Norges Skiforbunds 

lover og mal for særkretser, samt endringer i NIFs lov. Endringer flettes inn i ny lov som er gjeldende for kommende periode.  

 

Sak. 12. Valg 2021-2023. 

Valgkomiteens innstilling for perioden 2021-2023 
Skikretsstyret foreslår: 

Valgkomiteens innstilling vedtas 

 

Sak. 13. Tildeling av priser 

Tildeling av Skikretsens hederstegn 

Tildeling av Årets trener 

Tildeling av Skikretsens plakett 

Tildeling av Årets klubb 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsberetning hovedstyret 2019-2021 

Agder og Rogaland Skikrets styre har følgende hovedmål for sitt arbeid: 

1. VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIER 

 

Grunnleggende verdier  

Arbeidet i Agder og Rogaland Skikrets skal være preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd i tråd med 

verdifundamentet for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.  

 

All idrettslig aktivitet skal bygges på verdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

Idrettens etikk- og verdiarbeid har følgende visjon: Alle medlemmer av norsk idrett skal ha et bevisst forhold til idrettens 
grunnverdier og verdiene skal forankres i praktiske, konkrete handlinger.  
 

Agder og Rogaland Skikrets organisasjon og aktiviteter skal baseres på disse grunnleggende verdier. 

 

Formålsparagraf og visjon 

Agder og Rogaland Skikrets er høyeste instans for den organiserte skiidretten innen landsdelen, men er også det viktigste 

talerør for skiløping og skiaktiviteter i sin alminnelighet. Agder og Rogaland Skikrets skal derfor både ivareta interessene til 

ski som konkurranse og breddeidrett lokalt (krets), nasjonalt og internasjonalt, og samtidig legge til rette for at skiløping 

fortsatt skal være den viktigste vinteraktivitet med bred forankring i befolkningen.  

 

Skiforbundets visjon og skikretsens visjon i planperioden er: mange gode og glade skiløpere 
 

Utøveren i sentrum – flest mulig, lengst mulig, best mulig. En krets bestående av skiløpere 

 
Agder og Rogaland Skikrets styre med komiteer og utvalg har i inneværende periode bestått av følgende:  

Hovedstyret: 

Pål Angell Bergh    leder 

Bjørg Åkre   nestleder 

Bent Jakobsen   styremedlem 

Nils Stray    styremedlem  

Linn Wold   AK leder 

Henning Wiig   LK leder 

Trond Sandberg   HK leder 

Alpint: 

Linn Veronika Wold   leder 

Øivind Naper   nestleder 

Kenneth Solbrekk   medlem 

Geir Morten Haraldseid  medlem 

Sasa Mimic   medlem 

Thomas Liland-Vik   medlem 

Per Ove Tønnessen    medlem 

Hans Petter Solberg  medlem 

Hopp: 

Trond Sandberg   leder 

Jonny Lauvsland  nestleder 

Svein Bjerland   medlem 

Håkon Helgesen   medlem 

Erik Åsland  medlem  

Dag Mikkelsen   DL medlem 

Langrenn:   

Henning Wiig   leder 

Inger Ravndal   nestleder 

Rolf Hørsdal   medlem 

Ivar Bakka   medlem 

Svein Ketil Grindheim  medlem 

Stig Ertzeid   medlem 

Renate Tjetland (ung. repr.)  medlem 

 

 

 

Valgkomite: 

Geir Olav Håland   leder 

Linn Wold   medlem  

Glenn Qvam Håkonsen  medlem 

Micke Pålsson   medlem 

 

Kontrollkomite: 

Helene Nilsen   leder 

Geir Olav Håland   medlem 

  



 

 

Administrativ virksomhet: 

Det er avholdt 13 styremøter i perioden. Med tanke på avstander innad i egen krets og styremedlemmenes 

arbeidssituasjoner, la vi opp til at mesteparten av dialogen ville skje via mail og digitale møter (teams). Det nye styret samlet 

seg fysisk i september 2019 (Rysstad Valle) til styreseminar og oppfølging av handlingsplan. Men tanke på 

koronasituasjonen fra mars 2020, har det ikke vært forsvarlig med fysiske møter, med unntak av nytt styreseminar september 

2020 (Rysstad Valle), da samfunnet var gjenåpnet en periode med smitteverntiltak. 

 

I samme periode har Norges Skiforbund også hatt store deler av sin møtevirksomhet via digitale plattformer. Foruten 

høstmøte 2019, har samtlige møter blitt avholdt digitalt (grunnet korona). Selve skitinget som skulle vært avholdt i Ålesund i 

juni 2020, ble utsatt til 2021 – og som nå også skal avholdes digitalt. Alle fagmøter og kretsledermøter i perioden har vært 

avholdt digitalt. Skikretsens representanter har representert vår skikrets på en meget god måte i disse møtene.  

 

Skistyrets medlemmer og fagkomiteer, og ikke minst alle klubbledere, må berømmes for deres tålmodighet i denne 

pandemien. Det har vært særdeles utfordrende til tider. Det å IKKE vite, kan slite på noen og enhver. Månedsvis med 

planlegging, organisering, avlysninger, utsettelser, nye frister, nye håp og gjenåpning, lokale smitteutbrudd osv.  

 

Så det aller viktigste – utøverne. Vi håper og tror, på tross av pandemien, så skal vi alle igjen få lov til å drive med aktiv 

skiidrett. Det meldes om meget god rekruttering i mange av våre skiklubber som vi håper kan ivaretas på en best mulig måte. 

Store deler av norsk idrett har vært nedstengt i lang tid (lagidretter, innendørsidrett m.m.) og mange har sett på 

utendørsidrett og individuelle idretter som en samlingsplass for barn og unge. Hvordan kan vi på en best mulig måte ivareta 

disse også i fremtiden? Samtidig vet vi at mange hardsatsende ungdommer dessverre har gått litt lei av ventingen – uten å få 

konkurrere. Vi ber igjen klubbleddet om å tilrettelegge på en best mulig måte slik at disse ungdommene fortsatt ser lyset i 

tunnelen og at vi går mot normale tider i løpet av sommer/høst 2021.  

Administrasjonen: 

Petter Furseth er ansatt som administrasjonssjef i Agder og Rogaland Skikrets med arbeidsgiveransvar i Norges Skiforbund. 

Han arbeider til daglig på Idrettens Hus/Sør Amfi i Arendal og er ansatt 100 % i Norges Skiforbund. Adm. sjef har 

arbeidsgiveransvar ovenfor skikretsen ansatte. 

Hans Blattmann og Ragnar Fosstveit er ansatt i prosentvise stillinger som kretstrener alpint. Begge har kontrakter som 

utløper 30.04.2021. Etter vedtak i alpinkomiteen og i overenstemmelse med trenerne så takker disse av 30.04.2021 og 

skikretsen ansetter samtidig Helge Andersen i 100% stilling som kretstrener fra 01.05.2021. Parallelt vil vi ha en 

utlåns/samarbeidsavtale med Voss skigymnas/Voss alpint. 

Eivind Arne Bjaaland er ansatt som trener for Team ELON Vest i 100% stilling i og har vært dette siden 01.05.2016. 

Teamstrukturen under NSF langrenn sin paraply het tidligere Team Veidekke, men etter at disse trakk seg og ny sponsor kom 

inn – heter dette nå Team ELON Vest. Ny avtale med trener for sesongen 2021-2022 er i sluttfasen (når denne er endelig, så 

skives dette inn) 

Renate Tjetland er ansatt i en prosentvis stilling som kretslagtrener kretslag langrenn junior. Ny avtale for sesongen 2021-

2022 er under utarbeidelse. (når denne er endelig, så skives dette inn) 

Ole Tommy Andersen er ansatt i en prosentvis stilling som kretstrener hopp fra 01.01.2021. 

Synnøve L. Solheim har ansvaret for regnskap- og bilagsførsel. 

Økonomi: 

Skikretsen har en sunn økonomi og god økonomistyring. For 2019 så fikk vi et overskudd som hadde sitt utspring i en større 

økning av momskompensasjon, økning generelt i ulike tilskuddsordninger samt reduksjon av noe rundt avsatte 

lønnskostnader. 2020 vil for alltid så igjen som et anderledes år. Når korona slo inn, stoppet alt opp. Styret så tidlig at 

budsjettene måtte revideres, både hovedstyret og komiteer. NSF sine tap på avlyste worldcup arrangement fikk store 

ringvirkninger for hele organisasjonen. Skikretsens styre opererte også med et «worst case scenario» som kunne gi en større 

inntektssvikt. Etter sommeren viste det seg også at skikretsen kunne bli mottaker av midler fra krisepakke 2 og 3, samtidig 

var aktiviteten tilbake igjen til normalen med samlinger og renn (rulleski, plasthopp). Dessverre måtte den årlige 

Hintertuxturen for alpinistene avlyses pga. karantenebestemmelser, men pga. meget gode forhold på Fonna ble 

høstsamlingen likevel gjennomført med godt sportslig utbytte. Team Elon Vest har sitt eget regnskap, men dette inngår i 

skikretsens konsernregnskap. Det er skikretsen Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skikretser som i 

fellesskap eier dette. Teamet administreres av adm. sjef i ARS. Økonomisk har Team ELON Vest levert meget godt i perioden. 

Et eget sponsorlaug med lokale bedrifter bidrar til dette. Meget god oppfølging av styringsgruppen for teamet sørger for at vi 

hele tiden har kontroll på inntekter/utgifter 

Fra skikretsen side er man også tydelig på å se 2020 og 2021 litt i sammenheng når det gjelder økonomi, pga. korona. 

Mange klubber og kretser innen idretten opplever tilsvarende som oss. Det er ikke ønskelig med for store overskudd fra 

styrets side, men samtidig er vi fokusert på at driften i utgangspunktet skal gå i balanse, med mindre det er spesielle prosjekt 

eller vedtak fra skikretstinget som gjør at skikretsens egenkapital skal tappes. Vi gleder oss alle til at våre grener igjen kan 

igangsette med sine aktiviteter. Da skal det ikke stå på økonomien. Vi skal feire oss selv og samlinger og annet skal kunne ha 

en liten ekstra oppmerksomhet fra skikretsen side som vil komme alle deltakere til gode.  

 

 



 

 

Anlegg 

Skikretsen vår en meget stor i geografisk utstrekking. Samtidig er det også to fylkeskommuner. Kartlegging av ulike skianlegg 

i hele kretsen er krevende. Det gis ulike støtteordninger innad i hvert fylke. Like fullt har spillemiddelordningen vært lik for 

hele landet i perioden. Vi har ikke et eget anleggsutvalg, men kan bistå i prosesser som krever uttalelser og prioritering gitt 

fra kretsens ståsted. I perioden har vi også vært prioriteringsinstans for tildeling av programsatsingsmidler for rulleskianlegg, 

og spillemidler utstyr, der prepareringsmaskiner spesielt har hatt stort fokus. Adm. sjef bistår ulike 

klubber/sammenslutninger i spillemiddelprosessen, samt gir råd og koblinger opp mot Idrettskrets og NSF anleggsrådgiver.  

Skikretsen kan bistå ved befaring av et nytt anlegg evt. rehabilitering og førstegangsbesøk. Vi vil da ha med en egen 

anleggsrådgiver som kan gi tips og ideer innenfor finansiering, spillemiddelordningen og ulike søknadsprosedyrer som må 

være i orden for at man skal kunne foreta byggingen av et anlegg. 

Arrangement 

Skikretsen har en rekke små og store arrangementer i løpet av en sesong (01.05-30-04).  

Langrenn: Blinkfestivalen – skikretsens største arrangement. I august 2019 ble det tidenes deltakerrekord og 

publikumsrekord: https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=87261&page=BLINK+2019  

I 2020 ble det dessverre preget av koronasituasjonen og kun landslag og noen inviterte langløpere fikk delta. Likevel ble det 

mange timer direktesendt TV underholdning for oss som dessverre ikke fikk overvære dette live denne gangen. KM rulleski ble 

avholdt både i 2019 og 2020 (koronarestriksjoner). KM del I ble avholdt som planlagt i januar 2020, mens KM del II ble 

avlyst samt KM 2021 grunnet koronasituasjonen. Det skulle også ha vært arrangert VM mønstring på Hovden i desember 

2020 (uttaksrenn junior VM), som også ble avlyst. 

 

Alpint: Dessverre har perioden vært preget av avlysninger. KM 2020 ble en større utfordringer grunnet snøforhold. Hovden i 

farta med KM superkombi ble arrangert, samt renn i Sirdal og Haukeli. KM som skulle vært arrangert i Sauda ble flyttet. Men 

når korona slo til for fullt, ble dette vanskelig å arrangere. I 2021 ble KM avlyst grunnet korona. Nasjonale mesterskap er 

avviklet samt FIS renn, mens aldersbestemte mesterskap ble avlyst i 2020, så er dette flyttet til sommer 2021 på 

sommersnø på Juvass. 

 

Hopp: Fokuset i denne perioden, har vært rekruttering. Vårt mål har vært å etablere gode og trygge rammer for de minste ved 

hjelp av små og gode lokale arrangementer. Ferdigstillelsen av hoppanlegget på Evje, har vært en stor suksess med både 

lokale og kretsrenn/samlinger. Sommer 2020 ble det gjennomført en stor regional hoppsamling over flere dager med trenere 

og mannskap fra NSF som bistod. Det samme skal gjøres sommer 2021. Gjennomføring av KM på Sandrip har vist seg 

vanskelig grunnet korona. Hoppkomiteen vil gjerne ha med de voksne og har derfor bestemt at dette skal avholdes på plast 

så fort smittevernrestriksjoner og mulighet for voksendeltakelse igjen er lov. 

Utdanning: 

I perioden har vi avholdt TD kurs langrenn samt flere aktivitetsleder og trener I kurs både i langrenn og alpint. Behovet for 

trenerkurs innen hopp er også på trappene. Koronasituasjonen har også hatt innvirkning på å samle personer fra ulike 

kommuner.  

Markedsføring: 

Synliggjøring av skisporten i Agder og Rogaland blir i første rekke kanalisert gjennom hjemmesiden og facebook. 

Her legges fortløpende ut artikler, resultatservice, referater, bilder og annet som er av interesse for ski i landsdelen. Vi er helt 

avhengige av at klubber er flinke til å holde sine nettsider oppdaterte slik at informasjoner er lett tilgjengelig. Høy kvalitet og 

god informasjon er viktig, men ikke alt kan dekkes, samtidig som vi har flere grener som alle skal ha sitt. Vi forholder oss kun 

til kretsaktivitet. Alt som omhandler klubbaktivitet er det viktig at de enkelte klubber håndterer på sine hjemmesider og 

facebooksider og spesielt barn og unge. Det er klubbenes sider som skal ivareta sitt område skiinteresse.  

Kontakt med Norges Skiforbund: 

Grunnet koronasituasjonen, har det ikke vært fysiske møter i NSF sammenheng siden nedstengningen mars 2020. 

Kretsledermøter, fagmøter og ansattemøter skjer via digitale møteplasser (teams). Dette er en litt krevende situasjon da man 

er avhengige av gode diskusjoner i plenum. Spesielt vil dette gjelde skitinget 2021 (utsatt fra 2020). Skikretsen skal alltid 

være representert ved ulike møter og annet i NSF regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=87261&page=BLINK+2019


 

 

Avslutning: 

 

Kjære skivenner 
 

På grunn av Covid-19 pandemien, blir dette skikretstinget avholdt digitalt.  

12.03.2020 slo pandemien til for fult i landet. For Norges Skiforbund (NSF) medførte det store konsekvenser ved at en rekke 

Wold-cup arrangement i Norge ble avlyst. Det igjen førte til at NSF tapte store inntekter. Inntekter som skulle brukes bla. til 

breddeidrett og til lønninger til ansatte. Ca. 100 personer i NSF ble helt eller delvis permittert, deriblant alle 

administrasjonssjefer. Dette slo veldig uheldig ut for alle skikretser. Før permitteringen ble effektuert så hadde vår 

administrasjonssjef, Petter Furseth, gjort ferdig det meste innen økonomi, slik at det i hovedsak var driftsaktiviteter som ble 

påvirket. Agder og Rogaland skikrets er en egen juridisk enhet. Da er det betenkelig at Norges Skiforbund gikk til permittering 

av administrasjonssjefene uten å konferere med kretsene! Denne problemstillingen ble tatt opp med administrasjonen til 

NSF, som igjen lovet tettere dialog om en lignende situasjon skulle oppstå. Det var svært merkbart at administrasjonssjefene 

var permittert. Disse er de eneste administrative ansatte i kretsene, og er «limet i kretsen».  

I perioden April - August, da administrasjonssjefene var permittert, ble det opprettet et eget forum mellom for kretsledere. 

Dette initiativet tok kretslederne selv. Undertegnende ledet dette forumet. Her diskuterte vi sammenfallende 

problemstillinger og fikk bla. belyst ovenfor administrasjonen på Ullevål, alle oppgaver vi som krets har, noe vi følte de ikke 

var kjent med! Kretsen vedtok å finansiere stillingen til Petter med 50% slik at han kunne komme tilbake i jobb før 

sommeren, men NSF tok selv denne kostnaden!  

I skrivende stund påvirker pandemien fremdeles samfunnet og oss som skikrets, med begrensinger i reisevirksomhet og 

avlysninger av arrangement og skirenn. 

Sportslig har skikretsen hatt en flott utvikling de siste 2 år på tross av mange avlysninger av skirenn både nasjonalt og 

regionalt. Spesielt våre løpere på Team Elon vest laget (tidligere Team Veidekke Vest), har vist en imponerende fremgang og 

gode resultater. Dette resulterte i VM sølv U23 sprint, VM junior deltakelse og VM uttak for kretsens løpere.  

Snøforholdene har vært noe varierende i perioden. Vår krets er stor og langstrakt. Heldigvis har vi en del høgfjell med stabile 

snøforhold. Ved nedstengingen i mars 2020 hadde de fleste av våre kommuner dessverre lite snø og mange arrangement ble 

jevnlig flyttet i løpet sesongen. Men i høgfjellet holdt snøen helt til sommeren. Dette gjorde også sitt til at eks. Fonna 

opplevde sin beste sommer og høst noen gang, med aktiviteter helt til oktober. 

Inngangen til ny vintersesong så også lys ut med generelt gode snøforhold. Men ny nedstenging og restriksjoner gjorde sitt til 

at det ble få kretsrenn.  

Så å si alle skikretser har gjennom de siste år merket en nedgang i antall medlemmer. Dette har medført at bredde og 

rekrutteringstiltak blir satt i fokus. Samtidig må det sies at skiidretten har merket en stor pågang under pandemien. 

Eksempelvis hopp der vi gikk til innkjøp av rekruttski som hoppkomiteen kunne låne ut. Pågangen skyldes nok at skiidretten 

er en utendørsaktivitet og ble ikke påvirket i samme grad som andre idretter.  

Jeg og vi er imponert over proaktiviteten i klubbene til å lage til alternative arrangement i denne perioden. En stor takk til 

klubbene og de frivillige. Kretsen vil ha bredde og rekruttering i hovedfokus fremover, og håper på en økning i 

medlemstallene.  

Økonomi 

Skikretsen sitt resultat for 2020 viser et stort overskudd, både for hovedstyret og grenene. I hovedsak skyldes dette 

avlysninger av arrangement, dvs. lavere kostnader, og støtteordninger fra lotteritilsynet. I tillegg gjorde skikretsens styre en 

omfattende revisjon av budsjett for 2020 i juni 2020. Vi la opp til et «worst case scenario» og samtidig grenene – spesielt 

langrenn, la inn besparelser med tanke på bortfall av inntekter. Dette var før vi visste noen ting rundt tiltakspakker og 

gjenåpning av idretten. 

Styret ser ikke noe behov for å styrke egenkapitalen. Vi har lagt inn betydelige beløper i budsjettet relatert til 

rekrutteringstiltak i 2021. Samtidig er det en diskusjon i NSF om ansettelse av skiutviklere som skal bistå klubber og krets 

med rekrutteringstiltak og klubbutvikling. Disse skal ha tilhold regionalt, dvs. i krets. Om disse blir ansatt så er det indikert at 

kretser må betale en andel av kostnaden. Det blir opp til kretsene å bestemme om disse blir ansatt. Det er stor økonomisk 

forskjell mellom kretser. Tiden vil vise om når og hvor mange som blir ansatt   

 

Pål Angell Bergh 

Kretsleder 

 

www.skiforbundet.no/ars  

https://www.facebook.com/ars.skikrets  

 

 

http://www.skiforbundet.no/ars
https://www.facebook.com/ars.skikrets
https://www.facebook.com/ars.skikrets


 

 

Beretning fra langrennskomiteen (LK) perioden 2019-2021 

LK har hatt følgende medlemmer: 

Leder  Henning Wiig, Gjesdal IL 

Nestleder  Inger Ravndal, Gjesdal IL (sone vest) 

Trond Sandvik, Hjelmeland IL (Sone Ryfylke) 1 år 

Ivar Bakka, Sauda IL (Sone Ryfylke) 1 år 

Stig Ertzeid, Hovden Sportsklubb (Sone R9)  

Svein Ketil Grindheim, Otra IL (Sone R9)  

Rolf Hørsdal, Imås IL (Sone Øst)  

Renate Bergset Tjetland, Gjesdal IL, ungdomsrepresentant 

 

Generelt  

Komiteen har i perioden hatt jevnlige møter, hovedsakelig pr. telefon og etter hvert via Teams.  Det har fungert 

tilfredsstillende og er økonomisk rasjonelt i en krets som er svært stor i utstrekning. Samarbeidet internt i LK har fungert 

greit, og med administrativ støtte fra Petter Furseth på kretskontoret har komiteen klart å opprettholde god 

informasjonsaktivitet både mot klubber og soner. 

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) er brukt til å sette nye mål. Ellers har en fortsatt arbeidet som tidligere har fungert og 

gitt positive resultater. 

 

Covid-19 

Våren 2020 ble verden rammet av Covid-19 pandemien. Samfunnet ble 12. Mars 2020 stengt ned og satte derfor en stopper 

for all aktivitet våren 2020. Hele siste år har vært sterkt preget av denne ekstraordinære situasjonen. Utallige arrangement 

og konkurranser har blitt avlyst. Det har vært utfordrende tider som har ført til redusert aktivitet på tvers av kretsens soner.  

Høsten og tidlig vinteren 2020 ble det gitt en lettelse i smitteverntiltak som gjorde at vi fikk arrangert noen få konkurranser 

med deltakere fra hele kretsen. Tidlig januar 2021 innførte restriksjoner som kun har tillatt arrangement med begrenset 

deltakelse innenfor klubb og sone. Til tross for alle utfordringer knyttet til pandemien, har langrenn sammenlignet med 

kontaktidretter kommet relativt bra ut av situasjonen. Foruten de første ukene av pandemien, har utendørs treningsarbeid i 

klubbene stort sett kunnet gjennomføres i hele perioden.  

Nasjonale senior renn ble arrangert til dels som en normal sesong. Dog med sterke begrensninger i antall deltakere, noe som 

berørte mange av landets seniorer, også utøvere fra vår krets.  

For neste sesong ser utsiktene lysere ut. Den pågående vaksinering av befolkningen som er planlagt fullført innen utgangen 

av sommeren gjør at vi har tro på en normal konkurransesesong til vinteren. 

 

Klubb og rekruttering 

Arbeidet med rekruttering skjer i klubbene og det arbeides godt i mange klubber. En snøfattig vinter 2019/2020 resulterte i 

betydelig færre lokale karusellrenn. Dette i tillegg med pandemiens konsekvenser gjør at vi er spente på resultatet av 

forestående idrettsregistrering.  

Langrennskomiteen er opptatt av at terminlisten er tilpasset alle aldersklasser, ikke minst at det er tilbud for de yngste 

aldersklassene i perioder hvor de eldre reiser på landsdekkende renn. Nye konkurransekonsepter oppfordres også til å få 

gjennomført i alle soner, eks. Skicross. 

 

Sonesamarbeid og sonesamlinger 

LK har prioritert sonesamarbeidet i perioden og har støttet de aller fleste søknader som har kommet inn. Størst aktivitet har 

det som tidligere vært blant klubbene på Jæren med over 100 deltakere på sonelagene fordelt på alle alderstrinn. Komiteen 

anser sonesamarbeidet som et svært viktig tiltak for å forhindre frafall i ungdomsskoletiden ved at de utøverne som føler de 

står alene i en klubb kan få trene med utøvere i andre klubber. Ikke minst det sosiale aspektet har i så måte vist seg viktig. 

 

Kretslag junior og aktivitet ved ”skigymnasene” 

Det arbeides godt ved de videregående skolene i Sirdal og Hovden. Etter en liten downperiode ved Sirdal satses det nå 

bevisst på å bygge et bærekraftig langrennsmiljø ved skolen. På Hovden Skigymnas har det vært en økning i elever fra vår 

krets. Dette henger sammen med at det totale antall langrennselever på Hovden Skigymnas har økt i perioden, noe som ser 

ut til å fortsette fra høsten 2021. 

Det har vært samarbeid med skolene rundt Norges Cup de siste sesongene. Blant annet benyttes samme overnattingssted for 

skolene og kretslaget for juniorer.  

Komiteen er svært fornøyd med hvorledes kretslaget for juniorer har fungert de siste sesongene. Antallet vil nødvendigvis 

variere, men tilbudet oppfattes som bra både sportslig og sosialt.  Her har Renate Bergset Tjetland sammen med 

foreldrekontakt gjort en veldig bra jobb. Vi er også glade for at Renate også har sagt ja til å fortsette som kretstrener for 

juniorlaget i sesongen 2021/2022. 

 

Seniorarbeid 

Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skikretser samarbeider om toppidrettssatsingen for kretsenes beste 

senior langrennsløpere. Teamet er et av fem regionlag som til sammen dekker alle landets skikretser. Laget har ansatt full 

tids trener og mottar årlig rundt kr. 1 000 000 i tilskudd fra NSF. Dette tilskuddet sammen med utøverbetaling og 

sponsormidler muliggjør satsing på et svært høyt sportslig nivå. Pandemien som traff Norge våren 2020 skapte sammen med 



 

 

utgående avtale med Veidekke som sponsor, en usikkerhet rundt den økonomiske framtiden for laget. Heldigvis greide NSF 

med svært god hjelp av Langrennssportens Venner å finansiere støtte på tilnærmet samme nivå som tidligere. 

De to siste sesongene har vært bra for Team Elon Vest (tidligere Veidekke). Ikke minst sist sesong har vært en flott sportslig 

opptur.  

Agder og Rogaland Skikrets har i perioden hatt med 3 utøvere i 2019/2020 og 4 utøvere i 2020/2021. 

 
• Sivert Wiig, Gjesdal IL 

• Sondre Ramse, Otra IL  

• Aron Aakre Rysstad, Valle IL  

• Linn Ravndal, Gjesdal IL (2020/2021) 

 
NSF sentralt har i løpet av det siste året gitt tydelige signaler på hvor viktig regionlagene har blitt i deres seniorsatsing. Dette 

ble også tydeliggjort nok en gang ved hvor hardt det ble jobbet for å skaffe finansiering i en svært presset økonomisk 

situasjon våren 2020. Selvsagt hadde det vært ønskelig med tilførsel av enda større økonomiske ressurser fra NSF sentralt, 

men inntil videre planlegges økonomien med dagens nivå. Midlene fra NSF er uansett avgjørende og utgjør grunnlaget for 

regionlagets eksistens.  

TEV er et viktig tilbud for våre beste seniorløpere i kretsen, og ikke minst en inspirasjon og motivasjonsfaktor for kretsens 

mange ambisiøse yngre utøvere. 

Langrennskomiteen ser også et økende behov for et eget kretsopplegg for seniorutøvere som ikke blir tatt ut på regionlaget. 

På grunn av pandemisituasjonen ble arbeidet pauset, men vi har denne våren tatt opp tråden og har innledet samtaler med 

Sogn og Fjordane og Hordaland skikretser om et samarbeid.  

 

Renn og arrangement 

Ser vi bort fra perioden med pandemi, har det vært gjennomført mange og gode renn med stor deltakelse til tross for tidvis 

vanskelige snøforhold. Sesongen 2019/2020 var dessverre preget med varierte snøforhold, mens en sist vinter hadde snø i 

hele kretsen, også på kysten i Rogaland. På grunn av pandemien ble det for sesongen 2020/2021 ikke arrangert KM. 

 

Sommerstid er fremdeles Blinkfestivalen det største arrangementet med stadig flere deltakere, i juli/ august stiller mer enn 

1.000 deltakere til start i de ulike øvelsene i Lysebotn, Ålgård og i Sandnes. Også dette arrangementet ble i 2020 sterkt 

redusert. Kun seniorer knyttet til NSF sine landslag og utøvere på regionlaget Elon Vest fikk anledning til å delta.  

 
Anlegg 

Det jobbes godt i klubbene med mange initiativ på anleggsfronten. Flere større prosjekter er sluttført og mange er også i en 

planlegging/anleggsfase.  

Sluttførte prosjekter/anlegg i perioden: 

• Flekkerøy 

• Vegårshei 

• Sandrip 

Planlagte og påbegynte anlegg: 

• Hjelmeland 

• Froland (utvidelse) 

• Evje 

• Brokke 

 

Utøvere og resultat 

Kretsens utøvere viser stadig igjen med toppresultater i nasjonale renn. I 2020 representerte tre av kretsens utøvere Norge 

under Jr. VM/U23VM. Sivert Wiig og Aron Aakre Rysstad i U23 VM sprint fristil og Tuva Lislevand i JR. VM.  

I 2021 ble Sivert Wiig tatt ut som reserve i den norske VM troppen til VM i Oberstdorf (Tyskland). En 3. plass i Nc på Lygna og 

en 4. plass i NM resulterte i WC deltakelse i Falun og Ulrichehamn resulterte i en lærerik og motiverende VM-tur. Aron Aakre 

Rysstad og Tuva Lislevand ble tatt ut til U23VM/JRVM i Voukatti (Finland), hvor Aron tok en fantastisk flott sølvmedlaje i 

klassisk sprint.  

I sesongen 2020/2021 har Tuva Lislevand vært en del av NSF sitt juniorlandslag. 

 
Kursvirksomhet  

Langrennskomiteen kunne ønsket at flere i kretsen hadde meldt seg på kurs. I perioden som har vært ble det i 

september/oktober 2020 avholdt treningslederkurs samt trener 1 kurs i Melsheia. Dessverre er flere planlagte kurs blitt 

avlyst på grunn av manglende påmelding, i tillegg til at Covid-19 situasjonen til tider har hindret gjennomføring.  

 

Henning Wiig 

LK leder 

 

 

 



 

 

Rapport fra alpinkomiteen (AK) perioden 2019-2021 

 

 

AK har hatt følgende medlemmer:   

 

Leder Linn V. Wold, Jæren Alpinklubb  

Medlem Øivind Naper, Skiforeningen i Stavanger 

Geir Morten Haraldseid, Plogen Skiklubb 

Sasa Mimic, Sandnes IL 

Kenneth Solbrekk, Sauda IL 

Hans Petter Solberg, Skiforeningen i Stavanger 

Thomas Liland Vik, Jæren Alpinklubb 

Per Ove Tønnessen, Hovden Sportsklubb 

 

 

Generelt 

Komiteen har hatt jevnlige møter per telefon i perioden. Alle i komiteen har deltatt aktivt på en rekke samlinger og renn, og 

har så ledes, vært tett på aktivitetene og har kunnet drøftet aktuelle problemstillinger fortløpende. Kretstrenere har deltatt på 

alle møter og forberedt saker av sportslig og administrativ karakter.  

 

AK har i hele perioden fungert som en «paraplyklubb» og har organisert de fleste samlinger samt deltakelse på mesterskap. I 

perioden har også klubber i Telemark og Vestfold Skikrets fulgt store deler av kretsens samlingstilbud frem til Covid-19 kom 

på banen i 2020. Også i forbindelse med deltakelse på nasjonale mesterskap for u14 og u16, har disse skikretsene hver 

sesong hatt et tett samarbeid, både sportslig og organisatorisk. Ansatt kretstrener har vært ansvarlig for planlegging, 

gjennomføring og rapportering, fra samlinger og mesterskap.  

 

Klubb og rekruttering 

Arbeidet med rekruttering skjer i klubbene og det arbeides godt i mange klubber.  

De fleste klubbene i kretsen har nå økt antall løpere i de yngste klassene.  

 

Samlingsaktivitet 

Kretsen har siden sesongen 2011-2012 hatt et omfattende samlingstilbud, med totalt rundt 60 dager i perioden 1. mai til 1. 

desember, hver sesong. Samlingstilbudet er et «tripp-trapp»-tilbud hvor de eldste utøverne får mulighet til å delta på alle 

samlinger, mens de yngste løpernes tilbud er noe mer begrenset.  

 

Skisamlingene blir hver sesong gjennomført i lokale anlegg sen-vinters (Hovden), på Folgefonn Sommerskisenter i perioden 

fra midten av mai til begynnelsen av september, en samling i Hintertux i begynnelsen av oktober, en samling på Haukeli i 

månedsskiftet november/desember. 

2019 sesongen gikk som normalt, i 2020 ble det noe reduserte samlinger på Fonna og AK måtte avlyse Hintertux turen i 

oktober.  

 

Samarbeid med Hovden Skigymnas 

Samarbeidet med Hovden Skigymnas fungerte bra i starten av denne perioden.  

Tidligere kretstrener Helge Andersen ble ansatt ved Hovden Skigymnas mai 2019 og sammen med Sami Tikkanen, hatt ett 

godt samarbeid med kretsopplegget og Hsg-U gruppen.   

Høsten 2020 besluttet HSG å avvikle alpin tilbudet på skolen.  

Kommende sesong (2021/22) har kretsen inngått ett samarbeid med Voss Alpin og vil ha tett samarbeid med Voss 

Idrettsgymnas.  

 

Samarbeid med Norges Skiforbund inn mot funksjonshemmede 

Landslagsutøver på sit-ski, Jesper Saltvik Pedersen fra Plogen Skiklubb, har i flere sesonger deltatt på skikretsens 

samlingstilbud. Siden sesongen 2018-2019 har Hans Blattmann fungert som landslagssjef for funksjonshemmede og på 

enkelte samlinger har skikretsen gitt tilbud til flere andre funksjonshemmede alpinister. Dette samarbeidet vil bli videreført 

også kommende sesong. 

 

Renn og arrangement 

Alle klubbene i kretsen arrangerer hver sesong renn i deres primær-anlegg, og rennene holder svært høy standard. Før hver 

sesong arbeides det ellers for å koordinere terminlistesamarbeidet med Telemark og Vestfold Skikrets. De fleste aktive 

løperne fra Telemark og Vestfold følger samlingsopplegget til Agder og Rogaland Skikrets, så vi har en målsetting og 

tilrettelegge noen renn hver sesong hvor man oppnår større deltakelse i et samarbeid, i stedet for at hver krets fortsetter å 

arrangere renn for seg selv. De siste sesongene har vist at der man klarer å samle løpere fra flere skikretser, så blir det mer 

spennende arrangement, det gir arrangørene mer stimuli og vi tror dette kan bidra til å utvikle miljøet ytterligere. 

Flere av kretsens løpere deltok på renn i Telemark 2019 og 2020 sesongen.  

 

 



 

 

Utøvere og resultat 

Kretsens utøvere markerer seg hver sesong i de fleste aldersgrupper. Både i Telenorlekene (13-14 år) og i Hovedlandsrennet 

har kretsen hatt løpere som har markert seg blant de 20 beste hver sesong.  

I denne perioden var det kun landsfinaler i 2019. Både Hovedlandsrenn og Telenorleker samt Bama Festivalen ble avlyst i 

2020. 

 

Flere av kretsens løpere er elever på skigymnas - løpere representerer også Norge internasjonalt. 

 

Birgitte Varne, kjører for Plogen,  

11 av 18 renn fikk hun topp 10 plasseringer 

Finland Pyhatunturi - pallplassering 2 pl. SSL  

NM Jr. på Hafjell 5. pl. i SuperG, 11. pl. i DH og 13. pl. i combi. 

 

Eirik Hystad Solberg, kjører for Skiforeningen i Stavanger, går på Oppdal skigymnas.  

Har hatt en flott sesong med flere gode renn bak seg.  

Sesongen ble jo avbrutt i mars pga. korona, men han avsluttet sterkt med 2. pl. i jr. FIS renn og to 4-plasser i FIS renn på 

Jølster.  Alle 3 i SL.  

Han ble nr. 7 i JR 1 NM i SSL på Norefjell, Han kjørte 37 renn i sesongen 19/20 hvorav 8 renn i Sverige.  Fikk totalt sett 7 

topp 10 plasseringer 4 (1 i Sverige) i SSL og 3 i SL.  

 

Jesper S. Pedersen, kjører for Plogen Skiklubb, hadde flere gode plasseringer i WC sesongen 2019-2020 i alle grener og vant 

verdenscupen sammenlagt.  

 

Kursvirksomhet 

Kretstrener arrangerer trenerlurs hver sesong i forbindelse med skikretsens samlinger. Kurset lot seg ikke gjennomføre i 

2020 pga. smitterestriksjoner.  

Plan for kommende sesong er å tilrettelegge for et nytt T1- Kurs.  

 

Kretstreners virksomhet 

Siden 1.5 2018 har Hans Blattmann vært engasjert i 20% stilling, og Helge Andersen ble nyansatt kretstrener fra samme 

dato i 20 % stilling.  Helge Andersen hadde det sportslige ansvaret mens Hans Blattmann har bidro med planlegging, 

organisering samt en sportslig mentor-rolle.  

Helge Andersen ble fra 1.8-2019 ansatt i 100% stilling ved Hovden Skigymnas, og samme dato overtok Ragnar Fosstveit fra 

Sauda hans jobb. Ragnar har tidligere arbeidet som trener på EC-laget i Norges Skiforbund og har stor faglig tyngde. Hans  

Blattmann videreførte sitt engasjement i 20% stilling for å bistå Ragnar med det administrative og faglige. 

 

Status for neste sesong: 

Ansettelseskontraktene til Hans Blattmann og Ragnar Fosstveit utløper 30-04-21. Fom. 01-05-21 ansettes Helge Andersen i 

100% stilling og leies ut 50% til Voss Alpin. 

 

Linn V. Wold   

AK leder 
 

 
Rapport fra Hoppkomiteen perioden 2019-2021 

 

HK har hatt følgende medlemmer:   

 

Leder Trond Sandberg, Øyestad IF 

Medlem Jonny Lauvsland, Øvrebø IL 

Håkon Helgesen, Gjerstad IL 

Svein Bjerland. Øvrebø IL 

Erik Aasland, Otra IL 

 

Generelt 

Komiteen har hatt jevnlige møter per telefon og mail i perioden. Vi har også avholdt enkelte møter, fysisk. 

 

Klubb og rekruttering 

Arbeidet med rekruttering skjer i klubbene og det arbeides godt i mange klubber.  

Det gledelige nå, er at vi ser at rekrutteringen øker, og ikke minst at gamle hoppklubber (Gjerstad IL) nå er i gang med full 

aktivitet for de minste.  

 

Anlegg 

Alle klubbene merker at det er krevende å holde aktiviteten i gang, da oppgavene som følger med hoppsporten, er vanskelig 

å fordele i en travel hverdag.  



 

 

Særlig det med rigging, drift og vedlikehold av hoppanleggene. Disse oppgavene ender som oftest på de personene som 

allerede har ansvar fra før.  

Fremtidens fokus bør ligge i hvordan kretsene kan klare å få noen få anlegg som har en driftsform hvor bakkene blir driftet av 

eksternt personell. Da kan utøverne ha fokus på idretten og ikke være avhengig av å måtte sette av timer og dager til dugnad, 

gjennom hele året. 

 

Ny struktur 

Gjennom mye god dialog med klubbene ble det besluttet å dele opp grenen hopp i skikretsen i 3 deler. 

Sørlandshopp rekrutt  

En ren rekruttavdeling som har fokus på rekruttering av yngre og nye som Håkon Helgesen fra Gjerstad IL og Jon Terje 

Hegghaug fra Otra har ansvar for. Her legges det til rette for at alle kan være med – lavterskel tilbud. 

Sørlandshopp  

Dette er en gruppe for viderekommende. Ole Tommy Andersen er her ansatt (deltid ca 10%) som trener og har ansvar for å 

følge opp utøverne. Treningsprogrammer, samlinger - organiseres av ham. 

Sørlandshopp veteran – Dette er et tilbud til veteranene, som kan benytte seg av oppfølgingen til Ole Tommy. 

 

Samlingsaktivitet 

Vi hadde en fin samling over 4 dager på Evje i fjor sommer, der representanter fra NSF og landslagshoppere deltok. Dette er 

planlagt videreføres i årene som kommer. 

Vi har også hatt samlinger på Evje, Skien, Lillehammer og Huka. 

Pga. pandemien vi er inne i, er ikke alle planlagte samlinger blitt gjennomført. Dette håper vi bedrer seg. 

 

Renn og arrangement 

Det er dessverre ikke blitt gjennomført planlagte kretsrenn etter terminen pga. covid 19. Et renn klarte vi å gjennomføre på 

Evje. Ellers er det holdt egne klubbrenn. 

 

Utøvere og resultat 

Karoline Lauvsland, Øvrebø Il, er den eneste utøveren fra klubbene som for tiden går på skigymnas. NTG Lillehammer. 

Sindre Aasen, Oddersjaa SSK, er tilknyttet Lillehammerhopp. Audun Malmer Nybøen, Oddersjaa SSK, studerer i Molde, men 

er fremdeles aktiv. 

 

Kretstreners virksomhet 

Siden 1.1 2021 har Ole Tommy Andersen blitt ny kretstrener. Han har i hovedsak ansvar for treneroppfølging av utøvere, 

organisering av samlinger og arbeid med sponsorer. 

 

Trond Sandberg 

HK leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KM vinnere 2019-2021 

 

KM vinnere rulleski Sandrip 14/9 2019 
J 13 år  

1 Anne Byrkjedal Levang Gjesdal IL 2 Gudrun Fidje Gryting Gjerstad IL 3 Hedda Eritsland Sandnes IL 

J 14 år  

1 Camilla Nygård Vindbjart IL 2 Ina Odland Paulsen Bjerkreim IL 3 Malin Gaustad Vindbjart IL 

J 15 år  

1 Regine Kjølberg Bjerkreim IL 2 Sonja Alfrida Kjørmo Sårkvitne Tonstad IL 3 Helen Sløgedal Vindbjart IL 

J 16 år  

1 Hedda Opdahl Viga Hjelmeland IL 2 Elisa Vestvik Edland Gjesdal IL 3 Marie Fossdal Drøpping Kverneland Ski 

K 17 år  

1 Hanne Sløgedal Vindbjart IL 2 Anna Delfi Strand Sandnes IL 3 Camilla Kjelleberg Netland Oddersjaa SSK 

K junior (19-20 år) 

1 Tuva Lislevand Oddersjaa SSK 2 Ingeborg Kristensen Hoftun Suldal IL 

K senior 

1 Kristin Mestad Torridal IL 

G 13 år 

1 Tobias Sletvold Figgjo IL 2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 3 Vemund Myhre Vegårshei IL 

G 14 år  

1 Ludvig Østerberg Heia Birkenes IL 2 Marcelo Hetland Strand Sandnes IL 3 Teodor Håbesland Holm Birkenes IL 

G 15 år  

1 Tor Myhre Vegårshei IL 2 Storm Haugenes Pedersen Hovden Spkl. 3 Andreas Tjeldflåt Kvalbein Sandnes IL 

G 16 år  

1 Magnus Bjerkreim Gjesdal IL 2 Tobias Aarekol Vindafjord IL 3 Niklas Ekeberg Pålsson Hovden Spkl. 3 Daniel Sandvand Omfjord 

Oddersjaa SSK 

M 17 år  

1 Oskar Tjeldflåt Kvalbein Sandnes IL 2 Thomas Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 3 Mathias Holbæk Vindbjart IL 

M 18 år  

1 Vetle Svanes Strand Stavanger SK 2 Simon Kivle Westergren Oddersjaa SSK 

M junior (19-20 år) 

1 Tor Olav Svaland Birkenes IL 2 Erlend Lindland Sletten Oddersjaa SSK 3 Martin Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 

Menn senior  

1 Dagfinn Breistein Lie Vindbjart IL 2 Aril Isaksen Vindbjart IL 3 Erlend Wasler Fone Gjerstad IL 

 

KM vinnere langrenn vinter 2020 

 

KM Hovden 25/1 2020 klassisk distanse  
J 13 år  

1 Ella Tjøstheim Suldal IL 2 Anne Byrkjeland Levang Gjesdal IL 3 Mathea Vik Suldal IL 

J 14 år  

1 Malena Sirekrok Gjesdal IL 2 Camilla Nygård Vindbjart IL 3 Malin Gaustad Vindbjart IL 

J 15 år  

1 Nora Byrkjeland Levang Gjesdal IL 2 Regina Kjølberg Bjerkreim IL 3 Maria Lunde Suldal IL 

J 16 år  

1 Marie Hodne Hørsdal Imås IL 2 Elisa Vestvik Edland Gjesdal IL 3 Hedda Opdahl Viga Hjelmeland IL 

K 17 år  

1 Hanne Sløgedal Vindbjart IL 2 Ane Hjørungdal Vika Hjelmeland IL 3 Camilla Kjelleberg Netland Oddersjaa SSK 

K 18 år  

1 Synnøve Austerå Kverneland Ski 2 Cecilie Wasler Fone Gjerstad IL 3 Regina Hodne Hørsdal Imås IL 

K junior (19-20 år) 

1 Tuva Lislevand Oddersjaa SSK 2 Ragnhild Aarekol Vindafjord IL 3 Ingeborg Kristensen Hoftun 

K senior 

1 Ingvild Gumpen Engesland IL Gry 

G 13 år 

1 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 2 Thomas Bakka Suldal IL 3 Olav Dybing Bakka Sauda IL 

G 14 år  

1 Even Birkeland Otra IL 2 Marcelo Hetland Strand Sandnes IL 3 Teodor Håbesland Holm Birkenes IL 

G 15 år  

1 Storm Haugenes Pedersen Hovden Spkl. 2 Tor Myhre Vegårshei IL 3 Børge Slettebø Matningsdal IL 

G 16 år  

1 Nils Olav Kjetså Røed Otra IL 2 Niklas Ekeberg Pålsson Hovden Spkl. 3 Fredrik Johnsen Gjerstad IL 

M 17 år  

1 Per Strand Hagenes Sandnes IL 2 Vebjørn Salte Håland Kverneland Ski 3 Thomas Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 

M 18 år  

1 Vetle Svanes Strand Stavanger SK 2 Simon Kivle Westergren Oddersjaa SSK 3 Frode Berland Sandnes IL 

M junior (19-20 år) 

1 Marius Bakke Søgne SK 2 Erlend Lindland Sletten Oddersjaa SSK 3 Tor Olav Svaland Birkenes IL 

Menn senior  

1 Åsmund Wiberg Otra IL 2 Tor Jøran Ravndal Gjesdal IL 3 Lars Aanensen Søgne SK 



 

 

KM Hovden sprint 26/1 2020 
J 13 år  

1 Ella Tjøstheim Suldal IL 2 Anne Byrkjeland Levang Gjesdal IL 3 Mathea Vik Suldal IL 

J 14 år  

1 Malena Sirekrok Gjesdal IL 2 Camilla Nygård Vindbjart IL 3 Malin Gaustad Vindbjart IL 

J 15 år  

1 Nora Byrkjeland Levang Gjesdal IL 2 Regina Kjølberg Bjerkreim IL 3 Maria Lunde Suldal IL 

J 16 år  

1 Hedda Opdahl Viga Hjelmeland IL 2 Marie Hodne Hørsdal Imås IL 3 Elisa Vestvik Edland Gjesdal IL   

K 17 år  

1 Hanne Sløgedal Vindbjart IL 2 Frida Haugstad Kverneland Ski 3 Maja Marie O. Andersen Imås IL 

K 18 år  

1 Cecilie Wasler Fone Gjerstad IL 2 Synnøve Austerå Kverneland Ski 3 Regina Hodne Hørsdal Imås IL 

K junior (19-20 år) 

1 Ragnhild Aarekol Vindafjord IL 2 Tuva Lislevand Oddersjaa SSK 3 Ingeborg Kristensen Hoftun 

G 13 år 

1 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 2 Thomas Bakka Suldal IL 3 Endre Frønsdal Hjelmeland IL 

G 14 år  

1 Marcelo Hetland Strand Sandnes IL 2 Edvard Bjåstad Sandnes IL 3 Even Birkeland Otra IL 

G 15 år  

1 Storm Haugenes Pedersen Hovden Spkl. 2 Børge Slettebø Matningsdal IL 3 Tage Aarekol Vindafjord IL 

G 16 år  

1 Tobias Aarekol Vindafjord IL 2 Nils Olav Kjetså Røed Otra IL 3 Markus Kittelsen 

M 17 år  

1 Mathias Holbæk Vindbjart IL 2 Morten Kjetså Otra IL 3 Thomas Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 

M 18 år  

1 Frode Berland Sandnes IL 2 Simon Kivle Westergren Oddersjaa SSK 3 Vetle Svanes Strand Stavanger SK 

M junior (19-20 år) 

1 Marius Bakke Søgne SK 2 Geir Lervik Matningsdal IL 3 Tor Olav Svaland Birkenes IL 

Menn senior  

1 Øyvind O. Viga Hjelmeland IL 2 Erlend Wasler Fone Gjerstad IL 3 Dagfinn B. Lie Vindbjart IL 

 

KM Del II 2020 ikke arrangert pga. COVID-19 restriksjoner 

 

KM vinnere rulleski Sandrip 12/9 2020 
J 13 år  

1 Emma Garvik Rasdal Gjesdal IL 2 Thea Hia Ommundsen Hjelmeland IL 3 Mariel Utheim Svela Bjerkreim IL 

J 14 år  

1 Ane Byrkjeland Levang Gjesdal IL 2 Hedda Eritsland Sandnes IL 3 Gudrun Fidje Gryting Gjerstad IL 

J 15 år  

1 Camilla Nygård IL Vindbjart 2 Malene Sirekrok Gjesdal IL 3 Malin Gaustad IL Vindbjart 

J 16 år  

1 Marthe Undeland Heisel Otra IL 2 Kaja Kvalvåg Hetlelid Hjelmeland IL 3 Marie Hjørungdal Vika Hjelmeland IL 

K 17 år  

1 Marie Hodne Hørsdal Imås IL 2 Hedda Viga Hjelmeland IL 3 Elisa Vestvik Edland Gjesdal IL 

K 18 år  

1 Hanne Sløgedal IL Vindbjart 2 Frida Haugstad Kverneland IL 3 Maja Marie Ottersland Andersen Imås IL 

K junior (19-20 år) 

1 Tuva Lislevand Oddersjaa SSK 2 Synnøve Austerå Kverneland Ski 3 Ragnhild Aarekol Vindafjord IL 

G 13 år 

1 Olav Sirekrok Gjesdal IL 2 Theodor Sola Sandnes IL 3 Fredrik Kvien Svendsen Imås IL 

G 14 år  

1 Henrik Håland Kverneland Ski 2 Tobias Sletvold Figgjo IL 3 Vemund Myhre Vegårshei IL 

G 15 år  

1 Ludvig Østerberg Heia Birkenes IL 2 Edvard Bjåstad Sandnes IL 3 Marcelo Hetland Strand Sandnes IL 

G 16 år  

1 Tor Myhre Vegårshei IL 2 Andreas Tjeldflåt Kvalbein Sandnes IL 3 Tage Aarekol Vindafjord IL 

M 17 år  

1 Magnus Bjerkreim Gjesdal IL 2 Tobias Aarekol Vindafjord IL 3 Daniel Sandvand Omfjord Oddersjaa SSK 

M 18 år  

1 Tobias Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 2 Vebjørn Molvik Nilsen Sandnes IL 3 Mathias Holbæk IL Vindbjart 

M junior (19-20 år) 

1 Martin Linnebo Mollestad Oddersjaa SSK 2 Vetle Svanes Strand Stavanger SK 3 Simon Kivle Westergren Oddersjaa SSK 

Menn senior  

1 Erlend Lindland Sletten Oddersjaa SSK 2 Daniel Hetland Imås IL 3 Bjørn Martin Staurland Staavi Stavanger SK 

 

KM 2021 ble desverre ikke arrangert pga. COVID-19 restriksjoner 
 

 

 



 

 

KM vinnere alpint 2020 

 

KM SSL kombi Hovden i farta 18. januar 2020 
Jenter 13-14 år: 

1. Mille Hamre Sandnes IL 2. Mia Korneliussen Sandnes IL 

Gutter 13-14 år: 

1. Toralf Garatun Rusten Sauda IL 2. Rein Vaaland Jæren Alpinklubb 3. Sergei Mimic Sandnes IL 

Jenter 15-16 år: 

1. Signe Fosstveit Sauda IL 2. Tuva Moe Solbrekk, Sauda IL 

Gutter 15-16 år: 

1. Dan Asheim, Jæren Alpinklubb 2. Mathias Wold Jæren Alpinklubb 3. Sondre Skaret Andersen Hovden Spkl. 

Kvinner Junior I 

1. Thea Margrethe Korneliussen Sandnes IL 

Menn Junior I 

1. Herman Middelthon-Heggheim Sandnes IL 2. Sebastian Hamre Sandnes IL 

 

KM alpint 2020 tekniske disipliner ble dessverre ikke arrangert pga. noe snømangel og covid-19. 

 

KM alpint 2021 ble ikke arrangert pga. covid-19. Det kan være muligheter for avholdelse av KM 2021 i 

løpet av sesongen. 

 

KM hopp 2020 og 2021 ble ikke arrangert pga. covid-19. Det planlegges KM planlegges KM 2021 på 

plast når alle igjen kan stille til start uten restriksjoner. 
 

 
 


