
 
 

 
Agder og Rogaland Skikrets 
 
Østenbuveien 80 
 
4848 Arendal 
 
Besøksadresse: Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
 
  
 
T: (+47) 37 06 08 15 — F: (+47) 37 06 08 01 
 
Org.nr. 983 987 613 
 
 
 
www.skiforbundet.no/ars 
  
ars@skiforbundet.no 
    

 

Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) 
Linn Wold   AK nestleder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
Simen V. Sirevåg  Utviklingskonsulent 
Meldt forfall: 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
   
Saksliste: 
 
Sak 1. Eget styreseminar basert på Skiforbundets utviklingsmodell 

 Prosess ca. 2-2,5 timer som ble kjørt av utviklingskonsulent i Norges Skiforbund 
utviklingsavdeling - Atle Rolstadaas. En meget bra gjennomgang som igjen danner 
grunnlaget for sonemøtene. Mål ble prioritert og redusert fra opprinnelig plan fra NSF 
tilpasset vår krets. Atle lager resyme’ og sender til adm. for distribusjon videre til 
kretsstyret. 

 
Sak 2. Referat og informasjon  

 Ref. styremøte nr. 1 2017-2019 godkjent 

 Kort info. bruk av fluor i skismøring. Oppdatering fra NSF langrenn samt i egen krets. 
 Det har dessverre versert en del rykter innad i langrennsmiljøet og blant 

produsenter. Det ble forfattet et eget skriv på vegne av alle langrennskomiteene fra 
kretsene som ble oversendt NSF langrenn, der de ber om konkrete 
tilbakemeldinger på en del problemstillinger som kan fremlegges på høstmøte 
samt videre prosess. Svarfrist er 15. september slik at kretsene kan ta dette opp i 
sine komiteer på kretsnivå. 

 NB! Dette gjelder også alle grener i Skiforbundet, men selvfølgelig med et ekstra 
fokus på langrenn. Alpinkomiteen tar kontakt med NSF alpin og deres arbeid rundt 
fluor debatten og viser til skriv som langrenn har mottatt. 
 

Vedtak: referat og informasjoner tas til etterretning 
 

Sak 3. Plan for gjennomføring av SUM i egen krets høst 2017 

 Utviklingskonsulent Simen V. Sirevåg gav en orientering om plan for gjennomføringen og 
datoer for de ulike sonene. Viktig at vi har folk fra hovedstyret og komiteer med når de 
ulike sonene besøkes, i alle grener. 

 

Referat styremøte nr. 2 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Fredag 25. august kl. 1500-2000 
Sted: Sølvgarden, Rysstad Setesdal 
http://solvgarden.no  

http://solvgarden.no/


 
 
 

 NB! Ny invitasjon/innkalling må lages med konkrete tidspunkter og sted. 
Distribueres og endres på nett, mail og facebook 

 Ny dato sone sør – valgdag 11. september 
 Ringe soneledere i langrenn mandag 28.08 og avklare samhandling med alle 
 Oversikt over hvilke lag som er i alle soner, samt alle hoppgrupper og alpingrupper 

som evt. ikke har langrenn. Viktig at alle blir invitert.  
 https://www.skiforbundet.no/ars/langrenn/langrennsklubber/  

 
Sak 4. Økonomi 

 Ingen ny rapport siden i sommer, men det gitt en foreløpig orientering. Mye 
samlingsaktivitet i denne tiden og en del inn/ut egenandeler m.m. 

 Budsjett 2017 – revidering av oppsatt budsjett 
 
Vedtak: orienteringer rundt økonomi ble tatt til etterretning, ingen revidering av vedtatt 
budsjett for grener. 
 

Sak 5. Informasjoner fra komiteene 

 Kort info. planer for den enkelte komite og prioriterte områder i neste kvartal: 

 Hopp – meget god storsamling i Midtstua i august. Avholdt regioncup i Klappane og 
Sandrip. Nytt renn og kretssamling i Skien denne helgen. Ny kretssamling i 8-10 september 
Midtstua med innlagt RC renn. Samling og renn i Gjerpenkolen blir litt senere i høst. 
Barmarksamling på Hovden blir i starten av november. Planlagt snøsamling i 
Huka/Høydalsmo i slutten av november. Snøsamling i Vikersund i desember. Renn i 
Tveitanbakken i romjula. Terminlisten klar i oktober. 

 Langrenn – har avholdt sitt første møte i Lyngdal. Fokus terminliste, kretscup og mulig en 
avslutning på sesongen ifbm. Brokke MiniTour. Mye bra sommeraktivitet og Blink ble nok 
engang en kjempesuksess, samt rulleskisprint i Kr. sand. Planlegger nytt komitemøte med 
SUM prosess. 

 Alpint – alle samlinger avholdt ihht. plan. God deltakelse og en del nye fjes. Breddesamling 
sammen med NSF, aha opplevelse med tanke på organisering og hvor godt vant vi er i 
Agder og Rogaland og ikke minst med Hans sine organisatoriske egenskaper. Samling 
sammen med Hovden Skigymnas fungerte også helt perfekt og veldig bra for de yngre 
utøverne – felles opplegg. 

 B – protokoll: Informasjon ny arbeidsavtale Hans Blattmann 
 

Vedtak: informasjoner fra komiteene tas til etterretning 
 
Sak 6. Tildelinger skikretsen 

 Skikretsens stipend 2017 – forslag fra adm. var sendt ut i forkant. Totalt satt av 30 000,- i 
budsjettet for 2017. Mange gode prestasjoner og styret foretok følgende fordeling for 2017: 
 
Vedtak: Skikretsens skistipend er vedtatt tildelt følgende: 
 

 Jesper Saltvik Pedersen – Plogen SK alpint – skistipend 2017 kr. 10 000,- 
Har den siste sesongen fulgt store deler av WC-rennene for funksjonshemmede, 
han deltok i VM samt prøve-OL, og er nå etablert topp 15 i verden i alle grener 
blant sit-skierne. I Kühtai i Østerrike i desember kapret han sin første 
pallplassering i WC, og han avsluttet den internasjonale rennsesongen med 3 
femteplasser og en sjetteplass i Pyeongchang i Korea. Han ble også norges-
mester for sittende i SSL og SL i Narvik. 
 

https://www.skiforbundet.no/ars/langrenn/langrennsklubber/


 
 

 
 

 Linn Ravndal – Gjesdal IL langrenn – skistipend 2017 10 000,- 
Fantastisk sesong - gullmedalje i junior-NM på klassisk i Harstad og en 
sølvmedalje på sprint som ble arrangert på Voss. Seiere og pallplasser i NC. 
 

 Åsmund Wiberg – Otra IL langrenn – skistipend 2017 5000,- 
Tok bronse under NM junior i Harstad 2017 og en sterk sesong i Norgescup og 
andre renn.  
 

 Erlend Øveraas – Plogen SK alpint – skistipend 2017 5000,- 
Markerer seg stadig høyere på resultatlistene i har deltatt i Europacuprenn i 
sterk fremgang. Kronet sesongen med bronsemedalje i NM jnr II (19-21 år) i 
Narvik 2017 og topp 10 i senior NM 
 
Prisene deles ut ved større arrangement/samlinger der utøvere er tilstede. 
Pengene overføres til utøverne så fort det lar seg gjøre. Gratulerer!! 
 

 Skikretsens integreringspris – ingen egen pris for 2017 
 

 NSF jubileumspokal 2017 – har vi verdige kandidater? Komiteene bes om å komme med 
forslag på kandidater, en jente og en gutt til neste styremøte. Kriterier for prisen sendes 
ut 
 

 For 2018 ser skikretsens hovedstyre på muligheten for å øke totalbeløpet til Skistipendet 
som avsettes i budsjettet, vi har en flott fremgang på utøvere som presterer på høyt nivå. 
 

Sak 7. Skitinget Stavanger 2018 

 Kretsleder informerer kort om arbeidet så langt. 

 Kretsleder har kontakt med NSF sentralt om budsjett for gjennomføring. 
 Aksjonsliste blir distribuert til kretsstyret og tas opp til diskusjon på neste styremøte 

 
Vedtak: informasjoner rundt Skitinget 2018 Stavanger arbeides videre med og saken tas opp på 
neste styremøte ref. aksjonsliste 
 

Sak 8. Møteplan hovedstyret 

 Neste møte blir telefonmøte tirsdag 26. september kl. 1930. Pincode og passord sendes ut i 
forkant. 
 

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


