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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) 
Geir Olav Håland  LK leder 
Pål Berntzen   FK leder 
Ove N. Øye   AK leder  
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Tildeling skistipend 2015  
Den enkelte fagkomite fikk i oppgave å komme med aktuelle kandidater ifølge kriterier for tildeling 
av skistipend. Saken ble grundig diskutert samt at det også ble poengtert viktigheten av å se 
ulikheter på tvers av grenene: stipendet ble opprettet for å få et større fokus på topp 
nasjonale/internasjonale resultater og utøvere på junior/senior nivå evt. de som aspirerer mot 
seniornivå. 
 
Vedtak: Skikretsens skistipend for 2015 tildeles: 

 Jesper Saltvik Pedersen, Plogen SK alpint/funksjonshemmet 

 Sivert Wiig, Gjesdal IL langrenn 

 Eirik Moberg, Arendal Slalåmklubb freestyle 
 
Alle utøverne har vist gjennom sesongen at de tilhører topp nasjonalt og eller internasjonalt nivå 
innen sin gren og er verdige vinnere av skistipendet. Selve stipendet tredeles – dvs. kr. 10 000,- til 
hver totalt 30 000,- Skikretsen gratulerer og ber den enkelte fagkomite finne en passende 
anledning til å hedre disse. 
 
Sak 2. Tildeling NSF jubileumspokal 2015 
NSF jubileumspokal ble gitt av kongeparet ifbm. 75 års jubileet. Kriteriene er fastsatt av Norges 

Skiforbund og er likt for alle kretser. Mottakere av pokalen ses på som forbilder og motivatorer 

innen sin idrett og som også kan bidra innen skisporten som fremtidige tillitsvalgte/trenere eller 

andre nøkkelposisjoner. Deres engasjement for yngre utøvere og vilje til fremheve sin idrett, er 

forbilledlig. Jubileumspokalen skal tildeles en jente og en gutt i alderen 17-20 år. Den enkelte 

fagkomite kom med innspill på kandidater. 
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Vedtak: NSF jubileumspokal 2015 tildeles: 

 Merel Dirksen Sauda IL alpint 

 Sondre Land Håland Øyestad IF hopp 

 

Pokalen er en vandrepokal med inngravering av vinnere og årstall. Vinnere får også en replica 

med inngravering til odel og eie. Skikretsen gratulerer vinnerne og finner en passende anledning 

for utdeling 

 
 
      

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


