
 
 

 
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) 
Anne Brit Vestly  Nestleder (AU) 
Øivind Naper   AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
Meldt forfall    
Vibecke Håheim  Styremedlem (AU) 
Trond Sandberg   HK leder 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 9 2017-2019 Godkjent 
 

Sak 2. Gjennomgang handlingsplan skikretsen  

• Kort gjennomgang av handlingsplan for hovedstyret og grener, ref. utsendelse med 
kommentarer. 

• Hovedstyret  
✓ Trenerseminaret – frist utsettes til vi får endelig melding fra NSF når dette blir, for 

2018. Adm. sjekker opp med tanke på fremdrift. 
✓ Synlighet ved idrettslige fora – vi setter opp en plan for viktige møtearenaer i vår 

krets. Idrettskrets møter, dialogmøter, kurshelger etc. Ny frist 31.12.2018 
✓ Foreldrevettregler utstyrskostnader– alpint og langrenn spesielt, undersøker hva 

som foreligger. Antall ski, kjøp og salg av brukt utstyr, byttedager m.m. Hva med 
tidligere foreldrevettregler som var felles for eks. langrenn? Bør ha klare 
retningslinjer opp til og med 12 år, felles alle grener. Temaet tas opp med NSF på 
fagmøter og skitinget i 2018. 

• Langrenn  
✓ Sone øst – skal få på plass et sonetilbud til alle 
✓ Retningslinjer hjul (rulleski), forslag vil foreligge innen fristen, ulike leverandører 

av ski, litt ulike med tanke på hjul (foreløpig) 
✓ Felles trenersamling unge trenere 16-25 år, tas opp på neste komitemøte. Mulig å 

gjennomføre? Ny frist er 01.09.2018 

• Alpint  
✓ Tilby og preparere en fast nybegynnertrasse’ med kort staur i alle alpinsentre. 

Fungere veldig bra. Flere av våre sentre er utrolig serviceinnstilt. 

Referat styremøte nr. 10 2017-2019  
Agder og Rogaland Skikrets – hovedstyret 
 
Tid: Mandag 7. mai kl. 1930-2135 
Sted: Telefonmøte 



 
 

✓ Sikre at vi har trasse’r for nasjonale mesterskap – Sauda SL og SSL landsfinale og 
evt. Hovedlandsrenn. Hovden SL og SSL for junior. Haukeli kan bli en flott trasse’ 
for fart ved utvidelse. 

✓ Telenorkarusell – alle klubber har arrangert i 2017-2018, enten alene eller i 
fellesskap 

• Hopp 
✓ Avventer til avholdt hoppkomitemøte 7/5 2018 

 
Vedtak: orientering rundt handlingsplan tas til etterretning 
 
Sak 3. Økonomi 

• Regnskapsrapport pr. 2. mai 2018 

• Oppsett mot regnskapstall og budsjett 2017 (periode) 

• Sesongregnskap Team Veidekke Vest 2017-2018 (01.05-30.04) 
 

Vedtak: regnskapsrapport tas til etterretning 
 

Sak 4. Skitinget Stavanger 2018 

• Kretsleder informerer om siste aksjoner ifbm. skitinget.  
✓ Konferansier – OK 
✓ Båttur – må ha tre busser, endelig melding til MS Sandnes ang. mat gis av 

kretsleder. 138 påmeldt til båttur foreløpig. 
✓ Dirigent – uklart foreløpig, kretsleder sjekker opp og melder tilbake til NSF adm. 
✓ Gjester – skikretsen inviterer hederstegnvinnere Ole Kristian Halvorsen og Geir 

Olav Håland, samt OL vinner Jesper S. Pedersen med følge til tingmiddagen 
lørdag. Jesper med følge tilbys overnatting. Adm. lager invitasjon som oversendes 
til kretsleder for godkjenning 

• Påmeldinger fagmøter og skitinget – ref. liste skiforbundet (pr. 7. mai) 

• Påmeldinger fagmøter og skitinget – Agder og Rogaland Skikrets, ref. egen liste. Alle våre 
er påmeldt til fagmøter og skitinget. 
 

Vedtak: orienteringer rundt fagmøter og skitinget 2018 tas til etterretning 
 

Sak 5. Kurs/utdanning 2018 

• Langrenn – datoer satt av i mai og juni, avventer tilbakemeldinger fra klubbene, egen sak 
på nett og facebook samt utsending til klubbene pr. mail. Vi håper og tror at vi får gode 
tilbakemeldinger på datoer. 

• Alpint – vil arrangere ifbm. samlinger som tidligere år sommer og høst. Arendal Slk. dialog 
opprettet med kretstrener, skal utdanne mange nye trenere. 

• Hopp - Avventer til avholdt hoppkomitemøte 7/5 2018 
 
Vedtak: orientering rundt kurs/utdanning tas til etterretning 

 
Sak 6. Organisasjonsmessige endringer skikretsen - adm. 

• Simen Vestly Sirevåg – engasjement ferdig pr. 30/4 2018 relatert til SUM/SPD 

• Team Veidekke Vest – Eivind Arne Bjaaland, ny avtale 2018-2019 

• Alpint – Hans Blattmann engasjert 60% som landslagstrener alpint paraidrett frem til 30/4 
2020. Detaljer er under arbeid, vil fortsatt ha engasjement i skikretsen 

• Alpint – Helge Andersen, engasjert i 20% stilling som kretstrener alpint frem til 30/4 2020 

• Kretslag langrenn – avtale Simen Vestly Sirevåg, under arbeid. 
 



 
 
Forslag til vedtak: organisasjonsmessige endringer adm. tas til etterretning og innarbeides i 
grenenes budsjetter 
 
Sak 7. Informasjoner fra grenkomiteer 

• Langrenn 
✓ Ferdig med rennsesong, rolig periode fremover. Mye rulleskirenn og 

rulleskitrening. Oppkjøring for fullt etter sommeren. Eget samarbeid mellom 
«RV9» sone setesdal, sone indre agder og sone sør.  

✓ Økt deltakelse i norgescup og hovedlandsrenn i 2018 

• Alpint 
✓ Er i gang med ny sesong. Følger planen som er oppsatt med samlinger og 

barmarkstrening. Bra med snø på Fonna (åpnet 5. mai) 
✓ Skal samkjøre terminlister med Telemark/Vestfold, sikre økt deltakelse. Skal også 

se mer på nasjonal terminliste slik at vi unngår kollisjoner.  
✓ Nabokretser som er med på skikretsens opplegg, skal betale en egenandel utenom 

de faste kostnader som pålegges alle deltakerne. 
 
Forslag til vedtak: grenkomiteenes planer i kommende periode tas til etterretning 
 
Sak 8. Neste styremøte 

• Møtedato mandag 18. juni kl. 1930 

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


