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Følgende personer var tilstede: 

Pål Angell Bergh  Kretsleder (AU) 
Bjørg Åkre   Nestleder (AU) 
Nils Stray   Styremedlem (AU) 
Bent Jakobsen   Styremedlem (AU) 
Linn Wold   AK leder 
Henning Wiig   LK leder 
Trond Sandberg   HK leder  
Petter Furseth   Adm. sjef 
 
   
Saksliste: 
Sak 1. Referat og informasjon 

• Ref. styremøte nr. 4 2019-2021 - godkjent 
 

Sak 2. Økonomi 

• Koronakrisen fikk noe innvirkning på skikretsens økonomi og spesielt deltakeravgifter 
innen langrenn, men også noe for alpint. 

• Bortfall av inntekter for langrenn beløper seg til ca. 80 000,- (Hovdentour og KM del II 
samt etpar mindre renn.) For alpint gjelder det KM tekniske disipliner samt avlysning av 
KM fart og noe renn i påsketider ca. 7-8000. I tillegg ble det en del avlysninger på 
nasjonale mesterskap med NM junior langrenn der vi skulle hatt en stor tropp avgårde, 
men der utøverne måtte ta tapet selv, via reiseforsikring. 

• Sesilåmi ble avlyst pga. villrein og der gikk hovedstyret glipp av inntekter i størrelsesorden 
35-40 000. 

• Ellers så belastes ikke vårt regnskap nevneverdig av korona, men det kan få konsekvenser 
for rulleskisesongen og deltakeravgifter med Blink spesielt, for langrenn sin del. 

• Nedgang i bingoinntekter - må påregnes i perioden denne holdes stengt 

• Revisjon 2019 – alt er overlevert til revisor og styreleder har signert egenerklæring. Vi 
avventer endelig rapport samt eget skriv med kontrollpunkter til momskompensasjonen 
 

Vedtak: regnskapsopplysninger og revisjon tas til etterretning 
 
Sak 3. Permittering av ansatte i skikretsen 

• Våre ansatte ble permittert 30. mars samtidig med adm. sjef sin permittering fra NSF. 

• Den siste tids endringer og oppstart av aktivitet, har gjort at grunnlaget for permitteringer 
har blitt endret. 

• Team Veidekke Vest – navn endres til regionlag vest etter at Veidekke har avsluttet sitt 
sponsorat i NSF langrenn. Langrennsportens venner går inn med friske midler og sikrer 
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videre eksistens av regionlagene. Nytt lag er tatt ut og skikretsene Hordaland og Sogn 
Fjordane sammen med Agder og Rogaland Skikrets, har alle godkjent avtalen som er 
fremlagt av styringsgruppen for videre drift og ansettelse av trener i ny kontrakt for 
perioden 01.05.2020-30.04.2021. Leder for styringsgruppen samt LK leder Henning Wiig 
orienterte om prosess og ønske om opphevelse av permittering for trener. 

• Alpint: første kretssamling er avholdt på Hovden i tiden 29.04-03.05. Med sterke 
koronaregler lar alt seg gjennomføre som normalt. AK leder Linn Wold orienterte og 
foreslo opphevelse av permittering av kretstrenere. 

• Adm. sjef er for tiden 80% permittert. Styret bestemte i et eget møte uten adm. sjef tilstede 
at han skulle ansettes i 50% stilling fra 11. mai. Detaljer rundt det økonomiske tas med NSF 
org. sjef. 
Adm. sjef har sitt arbeidsforhold i NSF, mens skikretsens øvrige ansatte har sitt 
arbeidsforhold i skikretsen. 

 
Vedtak: skikretsens ansatte tilbakekalles fra sine permitteringer. Regionlag Vest sin trener er 
tilbudt og har takket ja til ny kontrakt gjeldende fra 01.05.2020-30.04.2021. Kretsleder 
undertegner ny avtale for Regionlag vest på vegne av skikretsen. Alpintrenere har to års 
kontrakter og fortsetter i sine respektive kontrakter frem til 30.04.2021. Adm. sjef utferdiger egne 
skriv til disse som skal brukes ovenfor NAV. 
 
Sak 4. Orientering fra komiteene 

• Hver komite fortalte kort om aktiviteten fra forrige møte samt sesongforberedelser og 
sesongstart. Fokussaker: samlingsaktivitet og evt. rennaktivitet 
 

Langrenn - generelt: 
Etter en svært bra avslutning på langrennssesongen, har det på bakgrunn av den rådende 
situasjonen i Norge skjedd liten eller ingen organisert aktivitet siden 12. mars. Beklageligvis 
medførte avlysninger i forbindelse med smittevernsvedtak at flere arrangement måtte avlyses. 
Konsekvensen for LK er tapte inntekter på ca. kr. 80 000 fra «vår» andel av startkontingenten. 
 
Regionlag Vest: 
Det har lenge vært kjent at Veidekke ikke ville fornye sponsoravtalen som har ligget i bunn for at 
NSF v/LK har kunnet gi et årlig støttebeløp på kr. 1 000 000 pr. regionlag. Imidlertid har det 
samtidig vært kommunisert fra LK at en ville prioritere en fortsatt støtte i samme størrelsesorden. 
Dette på bakgrunn av suksessen disse teamene er vurdert å ha vært. 
Koronakrisen kom brutalt også for NSF. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen NSF plutselig 
stod i, ble løfte om støtte inntil videre trukket tilbake. Imidlertid ble det jobbet intenst med saken 
både fra sentralt og regionalt hold. 
20. april gikk LK sentralt ut med en pressemelding om at regionlagene var reddet. Konklusjonen er 
at Langrennssportens Venner samt LK har lovet støtte med kr. 200 000 hver for inneværende år. I 
tillegg har LK lovet kr. 500 000 i støtte 1. halvår av 2021. Dette var svært gledelig løsning som gjør 
at en fortsatt kan tilby kretsens beste seniorer et bra sportslig tilbud. 
Basert på at total støtte for kommende sesong blir 900.000,- fra Skiforbundet/Langrennsportens 
Venner har Styringsgruppa for regionlaget utarbeidet et noe nedskalert, men realistisk, budsjett 
med lavere kostnader til samlinger og reiser. Basert på dette foreslår Styringsgruppa at kretsen 
signerer ny avtale også for sesongen 2020/2021 og at trener tilbys ny kontrakt for kommende 
sesong. Det betyr at permittering av trener trekkes tilbake. 
 
Kretslag junior: 
Det er sendt ut invitasjon til alle kretsens klubber med svarfrist innen 15. juni. Renate Bergset 
Tjetland fortsetter som trener. 



 
 
Samlinger planlegges ikke før august. Om situasjonen på dette tidspunkt fortsatt er utfordrende, vil 
en vurdere å avholde samlinger uten overnatting i nærheten av utøvernes bosted. Fortrinnsvis i 
Kristiansand for utøvere i sør og Sandnes for utøvere fra Rogaland. 
 
Sonelag: 
Sone Vest tenker å fortsette med sonelaga som nå har vært en suksess i over 10 år. Imidlertid legger 
en for denne sesongen ikke opp til samlinger med overnatting og felles bespisning. 
 
Terminliste: 
Vi har fått forespørsler om renndato i 2021 fra de største turrennene i kretsen. To ønsket renn 
samme dato (Sesilåmi og Sirdal Skimaraton). På grunnlag av lang tradisjon, antall deltakere i et 
normalår samt at Sesilåmi er et FIS renn, fikk Sesilåmi sitt førstevalg). 
Videre arbeid med terminliste (rulleski og ski) avventes inntil videre. 
Kretscupen 2019/2020: 
Siste rennet, KM del II, måtte avlyses. 
Vi har startet en liten prosess for å beslutte hvordan vi skal fastsette resultatene for siste sesongs 
kretscup.  
 
Olympiatoppen Sør: 
OLT Sør v/Arild Jørgensen har tatt telefonisk kontakt med leder i LK. OLT Sør har registrert de 
mange flotte resultatene senior og juniorutøvere fra ARS har oppnådd, både nasjonalt og 
internasjonalt. 
OLT Sør har på bakgrunn av dette besluttet for å øke satsingen på langrenn. Nærmere informasjon 
om hva dette vil innebære vil bli gitt skriftlig til LK. 
På bakgrunn av denne henvendelsen vil vi i neste omgang kontakte OLT SørVest for å høre hvordan 
de ser for seg å kunne følge opp tilsvarende talentfulle utøvere i deres region. 
 
Alpint – generelt: 
Rapport fra alpin  
Sesongen som var 2019-2020 fikk vi fullført noen lokale renn før det ble bråstopp.  
Startet med Hovden i farta i Januar, pga. temperatur og føre, lot det seg ikke å fullføre SG renn, 
derfor ble det besluttet å arrangere StorCombi KM. (en runde Storslalom og en runde Slalom) 
fungerte bra det også.  
To renn i Sirdal, Jæren arrangerte ett i Januar, Skiforeningen fikk noen utfordringer med 
snømangel i Feb., men fikk arrangerte ett flott renn for U12 og yngre.   
Siste rennet denne vinteren var i Haukeli i starten av mars, med godt oppmøte og flotte forhold.  
Alpin fikk dessverre ikke utført noe KM i SL og SSL, de var planlagt å ha i Sauda 14 og 15 Mars.  
  
De første helgene alpinanleggene holdt åpent var det god aktivitet i skisentrene, ble mye frikjøring 
og lite organisert trening. Noe som sikkert var fornuftig ifht restriksjoner fra myndighetene.  
  
Sesongstart 2020/2021 var vi så heldige at vi fikk til en kretssamling på Hovden 30 April til 3 Mai.  
4 dager på ski i fantastisk vær og føre. U16 trente sammen med HSG, likt som tidligere sesonger har 
dette opplegget fungert veldig bra.  
Hovden Skisenter spilte på lag med oss og åpnet anlegget tidlig og vi kom til nypreppa løyper hver 
dag.  
  
AK hadde møter i forkant og bestemte at samlingen skulle være for U-14 & U-16 løpere, men det ble 
åpnet og for U-12 løpere. Vi åpnet ikke opp for løpere fra andre kretser, noe vi alltid gjør i normale 
omstendigheter.  
Totalt 31 løpere var på samlingen på Hovden.   
Det ble tatt alle forhåndsregler i forhold til gjeldene restriksjoner og vi mener alle forholdt seg godt 
til dette gjennom hele samlingen.  Vi hadde få personer i hver leilighet for de som hadde 



 
 
overnatting ordnet av kretsen samt alle voksne som deltok på samlingen signerte en 
koronaerklæring.  
Barmarkstreningen var individuell for å unngå smitte.  
  
Folgefonna er åpnet og AK ønsker å følge oppsatt terminliste for sommersamlinger hvor vi benytter 
Hovdenhuset om overnattingsbase for kretsens løpere.  
Vi har sett det kan bli utfordringer ihht. smittevern og restriksjoner, men vi har satt opp forslag på 
hvordan vi vil løses dette.  
Det vil kun være folk fra samme husstand som deler soverom, alle rom utstyres med håndspit, det 
vil bli eget kjøkkenteam som tar seg av alt av mat, det vil ikke være buffet, alt mat blir servert. 
Alle må fylle ut korona erklæringsskjema ved påmelding.  
  
Første samling er planlagt 21-24 Mai. vil vi invitere kun kretsens løpere i U14 og U16 klassene. HSG 
og paralaget har bodd og spist med kretsen tidligere, dette blir ikke gjort ved årets samlinger.  
Det er planlagt en 10 dagers samling i Juni, dersom tilstanden er lik da som nå, planlegger vi å dele 
årsklassene, slik at de får halve uka hver.   
Håper styret og ser positivt på at vi invitere til samling på Hovdenhuset med disse tiltakene.  
  
Med aktiviteten som nå er i gang igjen, starter arbeidet også for krets trenerne Ragnar Fosstveit og 
Hans Blattmann.  
AK ber derfor om at permitteringene oppheves og at de kan starte i sine stillinger igjen.  
Håper jeg har fått med meg alt, ellers er det bare å rapportere om at det var fantastisk å være 
tilbake på ski etter rekordmange barmarkshelger. 
 
Hopp – generelt: 
Rapport fra HK. 
Vintersesongen har i år vært veldig spesiell. Har vært rekordmange avlyste renn i hele sør 
Norge pga. snømangelen. Vi har klart å gjennomføre noen kretsrenn, da på plast. Vi har også 
gjennomført noen samlinger i vinter, da hovedsaklig på Evje. Ellers har det vært mye lang reise for 
å delta på de få rennene som har vært (Tynset, Alvdal). Vi er nå heldigvis godt i gang med ny sesong 
og mange har nå åpnet plastbakkene. Da det i år ikke blir noe av storsamlinga, har NSF lyst å få til 
en samling på Evje siste uken i juni. Vi vil også få til fellessamlinger i nær fremtid 
 
Vedtak: orienteringer fra komiteer tas til etterretning 
 
Sak 5. Spillemidler utstyr – tildelinger 2019 

• Tilsagn om spillemidler utstyr til våre klubber. 13 klubber har søkt på ordningen for 2019. 
Flere søknader er løypemaskiner. For 2018 ble avkortningen ca. 81,85% av totalen og for 
2019 så ligger denne på 81.78 % til særforbund i forhold til innkomne søknader. 

• Søknader fra ARS ligger i eget dokument 
 
Vedtak: tildelinger spillemidler utstyr for 2019 tas til etterretning 

 
Sak 6. Neste møte 

• Styret ser litt an koronasituasjonen og situasjonen i NSF. Forslag etter 15. juni (nye regler 
fra myndighetene) og før skoleferien trår inn – skypemøte. 

• På skikretsens hjemmeside vil til enhver tid gjeldende koronaregler for hele skinorge være 
publisert og oppdatert etter dato. Klubber, lag og skikrets forholder seg til dette. 
 

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


