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Saker til behandling: 
 
Sak. 4. Beretning fra hovedstyret og komiteene 
Skikretsstyret foreslår: 
Beretningen fra hovedstyret og komiteene vedtas. 
 
Sak. 5. Regnskaper for perioden 2013 og 2014. 
Se egen utlevert regnskapsoversikt.  
Skikretsstyret foreslår: 
Regnskaper for 2013 og 2014 tas til etterretning 
 
Sak. 6. Valg av revisor 
Skikretsstyret foreslår: 
Pricewaterhousecoopers fortsetter som skikretsens revisor. 
 
Sak. 7. Kretskontingent 2015 og 2016. 
Skikretsstyret foreslår:  
Kretskontingenten beholdes på dagens nivå og forblir uendret i perioden 
 
Sak. 8. Budsjett for 2015. 
Se budsjettoversikt for hovedstyret og komiteer. 
Skikretsstyret foreslår: 
Budsjett 2015 vedtas. Skistyret gis myndighet til å sette opp forsvarlig budsjett for 2016 sammen med 
fagkomiteer, uten nevneverdig overforbruk av egenkapital. 
 
Sak. 9. Innkomne forslag. – ingen innkomne forslag innen fristen. 
 
Sak. 10. Skikretsens handlingsplan 
Skikretsen har ikke hatt en detaljert handlingsplan i perioden. Styret har fulgt NSF strategiplan og de mål som 
har en direkte konsekvens for kretsplanet. Videre er det den enkelte fagkomite og deres arbeid som kretsstyret 
har hatt fokus på. De overliggende strategiene/hovedpunktene er også gjengitt i selve beretningen.  
Skikretsstyret foreslår: 
Skitinget gir styret fullmakt til å videreutvikle ny organisasjonsmodell og fordele oppgaver uti fra de 
satsingsområder som organisasjonsmodellen viser til. 
 
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 2014 og NIF’s ting i 2013.  
Skikretsstyret foreslår: Agder og Rogaland Skikrets ting retter seg etter de tilpassninger som gjelder for Norges 
Skiforbunds lover og mal for særkretser, samt endringer i NIF’s lov. Endringer flettes inn i ny lov som er 
gjeldende for kommende periode.  
 
Sak. 12. Informasjon Norges Skiforbund. 
Skiforbundets representant Audun Grønvold orienterer.  
 
Sak. 13. Valg 2015-2017. 
Valgkomiteens innstilling blir ettersendt når den er klar og delt ut på tinget 
Skikretsstyret foreslår: 
Valgkomiteens innstilling vedtas 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Årsberetning hovedstyret 2013-2015 

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 
verdifundament 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.  
 
Norsk idretts visjon er formulert som Idrett for alle. 
 
Agder og Rogaland Skikrets har samme visjon som Norges Skiforbund i planperioden: 
 

På lag med alle som elsker snø! 
 
 
Agder og Rogaland Skikrets styre med komiteer og utvalg har i inneværende periode bestått av følgende:  

Hovedstyret: 

Pål Angell Bergh    leder 
Nils Inge Gauthun   nestleder 
Helene Nilsen   styremedlem  
Ole Kristian Halvorsen  AK leder 
Geir Olav Håland   LK medlem 
Georg Solfjeld   HK leder 
Pål Berntzen   FK leder 

Alpint: 

Ole Kristian Halvorsen  leder 
Helene Nilsen (2013-2014) medlem 
Helge Sverre Eide (2013-2014) medlem 
Per Ove Tønnessen (2014-) medlem 
Helge Andersen (2014-)   medlem 
Ove Næss Øye   medlem 
Vidar Bachmann   medlem 
Kristin Auestad   medlem 
Hans Petter Solberg  medlem 

Hopp: 

Georg Solfjeld   leder 
Sigbjørn Normann  medlem 
Rolf Stea   medlem 
Oddvar Iveland  medlem  
Tor A. Michalsen  medlem  
Dag Mikkelsen   DL medlem 
Trygve Bringsverd  varamedlem 

Langrenn:   

Geir Olav Håland   leder 
Karin Eskeland   medlem 
Stig Morten Nerheim  medlem 
Sven Reiersen   medlem 
Inger Ravndal   medlem 
Jan Ola Rysstad   medlem 
Synnøve Spinnangr  medlem 
Marthe Bollestad  (ung. Repr.) medlem 
 
Freestyle 
 
Pål Berntzen   leder 
Jon Alexander S. Hertzberg medlem 
Trond Carsten Øye  medlem 
 
Valgkomite: 
Anders Opedal   leder  
Pål Berntzen   medlem 
Henning Wiig   medlem 
Helge Sverre Eide  medlem



Administrativ virksomhet: 

Det er avholdt 9 styremøter i perioden. Med tanke på avstander innad i egen krets og styremedlemmenes 
arbeidssituasjoner, har de fleste av disse vært telefonmøter. I tillegg har vi hatt elektronisk kontakt via mail når 
dette har vært nødvendig. Bruk av informasjonsteknologi og informasjoner via hjemmesiden til enhver tid, er 
særdeles viktig for at en så stor krets skal kunne fungere, men minimale administrative resurser. 
Kommunikasjonen på tvers og spesielt med grenene har vært meget bra. Nøkkelen ligger i at grenene har gode 
rammevilkår, samt en strategi og styring som omfatter et bredest mulig spekter. Respekt for hverandres gren 
er også viktig, noe alle har hatt i hele perioden. 

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. 
Hans Blattmann er ansatt som kretstrener alpint i Agder og Rogaland Skikrets i 100% stilling. Hans lønn dekkes 
over alpinkomiteens budsjett. Alpint har også flere trenere på samlingsbasis. Synnøve L. Solheim har ansvaret 
for regnskaps og bilagsførsel. Per Svela er ansatt som kretstrener langrenn i en mindre stillingsbrøk. Fra våren 
2015 vil skikretsen ha det administrative ansvaret for ansatt trener i det nye Team veidekke vest (seniorsatsing 
langrenn) 

Økonomi: 

Skikretsen har sunn økonomi og god økonomistyring. Forklaring på konsernmessig underskudd i 2013 og 
overskudd i 2014 fremgår av regnskaper samt økonomisk årsberetning.  

Sponsorer: 

Styret har i perioden valgt og ikke ha egne sponsorer. Dette fordi vi ser at vi kan komme i konflikt med klubb og 
komiteleddet og deres arbeid. Vi har likevel videreført vår avtale med TINE asa som gir oss et mindre 
kontantbeløp samt produkter til renn/samlinger der kretsen har eierskapet. Komiteene står fritt til å tegne 
egne sponsoravtaler. 

Media: 

Skikretsen har et meget godt samarbeid med de ulike mediene i kretsen. Ved lanseringen av de nye 
hjemmesidene lanserte vi samtidig skikretsen på facebook. Hjemmesiden er dessuten tilpasset mobil og 
nettbrettbrukere. Skikretsen skriver generelt, mens de enkelte mediene skriver om sitt distrikt spesielt og sitt 
distrikts utøvere. Det er dessverre en utfordring med henvendelser fra mediene som til enhver tid vil vite om 
deres egne utøvere og hvordan disse gjør/har gjort det.   

 

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

 

 
Utdanning: 

Agder og Rogaland Skikrets har gjennomført flere kurs i perioden. Den nye trenerutdanningen slo inn for fullt 
og alle grener har arrangert trener I kurs (gammelt trener II). I tillegg er det arrangert TD og dommerkurs i både 
langrenn, alpint og freeski. 

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. Skikretsens hjemmesider er helt på topp når det gjelder antall treff på sidene 

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


av landets skikretser. Høy kvalitet og god informasjon er viktig, men ikke alt kan dekkes, samtidig som vi har 
flere grener som alle skal ha sitt. Igjen så er klubbenes hjemmesider et meget godt verktøy for adm. sjef når det 
gjelder å hente ut informasjoner. 

Kontakt med Norges Skiforbund: 

Kretsleder, samt grenledere har deltatt på vår og høstmøter og fått nødvendig informasjon. Under 
skiforbundets ting i Loen i juni 2014 deltok vi med en stor delegasjon, både på fagmøter og under selve 
skiktinget. Skitinget har tradisjon om å holdes rundt i hele skinorge, mens fagmøtene skal avholdes sentralt i 
østlandsområdet. Plassering av skitinget til Loen medførte høye kostnader og lang reisetid for de fleste av 
deltakerne. Signaler om dette har blitt gitt videre til NSF fra flere hold. 
Skikretsens har i mange år hatt kontorfellesskap med Idrettens Hus. Viktigheten av et felles fagmiljø samt 
kontorfelleskap er avgjørende for et godt arbeidsmiljø. I tillegg må det fremheves de økonomiske 
støtteordningene Idrettskretsene tilfører både skikretsen og deres klubber.  
 
Avslutning: 
 
Kjære skivenner, 
To år har gått fort. Agder og Rogaland skikrets er fortsatt en av kretsene i Norges Skiforbund med høyest 
aktivitet. Snøforholdene har variert en god del, men siste sesong har det vært mye snø de fleste steder. Mange 
av prestasjonene har vært meget gode og aktiviteten er høy. Spesielt er det gledelig å se den store deltakelsen i 
Telenorkarusellen for de yngste. 
 
Langrennskomiteen har jobbet godt de siste to årene. Det er mange klubber spredt utover hele kretsen med 
mange utøvere.  Det er viktig å satse på flere områder, både innen krets og soner. Nytt dette året er 
etableringen av et seniorlag sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette blir ett av rekrutteringslagene 
inn mot landslaget. Vi håper med dette at sør-vest landet med tiden også blir synlige på landslagsnivå og at 
dette også er en motivasjon for yngre løpere. 
 
Hopp fikk ryddet opp i en del utfordringer fra forrige tingperiode. Utfordringen til hopp er at det så å si kun er i 
den sørlige delen av kretsen at det er aktivitet. Dette er noe kretsen må jobbe med, slik at hopp også kan få en 
oppblomstring i Rogaland.  
Flere utøvere har vist gode resultater. Det er gledelig å se at veteraner fremdeles er med og hevder seg på 
landsnivå. 
 
Alpint er godt organisert, noe som gir forutsigbart og bra opplegg for utøvere. Hans Blattmann er ansatt trener 
på heltid og gjør en meget god jobb både med organiseringen, kursvirksomhet, og som trener. Utfordringene 
de to siste sesongene har vært økonomien. Her må alpinkomiteen jobbe for å unngå videre underskudd. Ellers 
er det gledelig at det til slutt ble en samarbeidsavtale med Hovden skigymnas. Denne avtalen er bra for alle, slik 
vi ser det, også for dem som ikke velger å gå videre på skigymnas.  
Ellers har kretsen hatt flere særs bra resultater blant utøverne. 
 
Freestyle ble ny komité i starten av tingperioden. Freestyle/Freeski fikk en kjempestart i 2013 med mange 
utøvere. De fleste befinner seg på Hovden eller har knytninger til Hovden. Potensialet er stort i hele kretsen, så 
en noe mer spredning må bli fokusert på fremover. Leder i freestylekomiteen har dratt det hele i gang. En egen 
cup er etablert, og kretsen har hatt utøvere helt i toppen i flere konkurranser på landsnivå. 
 
Samarbeidet i kretsstyret har fungert godt. Komiteene har gjort et grundig arbeid innad. Dette har medført at 
det har vært få større saker som kretsstyret har måttet ta seg av. Flere viktige saker har vært løst via mail og 
telefonmøter. Det er bra at vi kan unngå mye reise for å avholde styremøter. 
 
I tingperioden har vi hatt flere deltakere på alle vår- og høstmøter i NSF. Undertegnede har deltatt på alle, samt 
på skitinget til NFS i Loen i 2014. Det tar tid å bli kjent med rutiner, prosesser og personer i NSF, men det har 
vært 2 lærerike år. 
 
Jeg vil takke alle som har bidratt til at vi har en velfungerende skikrets. Spesielt takk til alle som bidrar på 
dugnader og som hjelper til på samlinger og rennarrangement. Både foreldre og andre. Denne innsatsen er 
uunnværlig. 
Ellers en stor takk til alle komitemedlemmer, og en spesiell takk for god innsats til dem som går ut av 
komiteene. 
 
Pål Angell Bergh 
Kretsleder 



Beretning fra alpinkomiteen 2013-2015 
 
AK har hatt følgende medlemmer i perioden 
 
Leder  Ole Kristian Halvorsen, Plogen Skiklubb 
Medlem  Kristin Auestad, Sandnes IL 

 Helene Nilsen (2013/2014), Hovden SK  
 Per Ove Tønnesen (2014/2015), Hovden SK 
 Ove Ness Øye, Sauda IL 
 Hans Petter Solberg, Skiforeningen i Stavanger 
 Helge Sverre Eide (2013/2014), Jæren Alpinklubb  
 Helge Andersen (2014/2015), Jæren Alpinklubb 
 Vidar Bachmann, HSG/Plogen Skiklubb 

 
Generelt  
Alpinkomiteen har stort sett hatt sine møter når de fleste av AK’s medlemmer har vært samlet på felles 
samlinger, ellers har vi hatt telefonmøter. Dette har vært den best praktiske løsning for å spare tid og penger 
da vi har forholdsvis lange reiseavstander mellom klubbene. I tillegg har vi hatt mye elektronisk kontakt via mail 
når dette har vært ønskelig og nødvendig. Alle klubbene som driver forholdsvis stor aktivitet innenfor alpint har 
vært representert i AK. Dette har gjort det til at vi har hatt god kontakt med klubben. Å ha det privilegiet å ha 
fulltids ansatt trener er svært god hjelp for hele AK og klubbene. Vi vil også benytte anledningen til å berømme 
kretsens adm. sjef Petter Furseth for den hjelp og støtte han har vært for alpint i denne perioden, spesielt 
gjelder dette informasjon ut på kretsens nettsider og facebook.  
 
Samlinger 
AK har i mange år hatt en stor andel samlingsdøgn arrangert i krets regi i perioden 1.mai og frem til romjul. 
Deretter har klubbene mer drevet sin aktivitet på sine hjemmearenaer. Vi har i snitt arrangert 55 samlingsdøgn 
i nevnte periode i krets regi. Dette høye aktivitetsnivået har vi ikke minst kunne holde fordi vi har en egen 
ansatt kretstrener på fulltid. Vi har hatt stor oppslutning på våre samlinger i sesongoppkjøringene som stort 
sett har foregått i Sauda, Folgefonna, Hintertux i Østerrike, Geilo, Haukelifjell eller på Hovden. På enkelte 
samlinger har vi vært langt over 100 deltagere.   
 
Kretstrener  
Denne stillingen som vi nå har hatt i 3 sesonger avlaster AK svært mye i form av organisering av samlinger, 
booking, påmeldinger, info, gjennomføring og økonomioppfølging av hver enkelt samling/prosjekt. Ikke minst 
har vi nå en som holder i den «røde tråd» slik at vi alle har samme plan å følge og som hever oss alle sportslig, 
det være seg utøvere, trenere eller øvrig støtteapparat/foreldre.  Bare det at kretstrener kan reise til samlinger 
og på mesterskap i forkant av oss andre og legge til rette, har vært en stor gevinst. Kretstreneren reiser også 
rundt i klubbene og bidrar med barmarksoppfølging, kompetanseutveksling og gjennomføring av fysiske tester, 
samt skitrening i klubbens «hjemmeområder» på vinteren. AK har nå som nevnt hatt kretstrener ansatt i en 
prosjektstilling i 3 sesonger og det gjenstår et år av avtaletiden. Vi håper alle dette er noe vi kan fortsette med. 
 
Rennarrangement 
Det har stort sett vært gjennomført de rennarrangement som har vært planlagt i kretsen de siste to sesonger, 
selv med store utfordringer når det gjelder været vi har hatt de siste to sesonger. Deltagelsen varierer noe og vi 
har også nå snakket om å redusere noe på rennarrangement for kommende sesonger så en kan få mer tid til å 
trene samt enda større deltagelse på renna som da gjennomføres. Mange gode arrangement i kretsen har det 
vært i perioden.  
 
Sportslig 
Agder og Rogaland Skikrets har i flere år hevdet seg høyt nasjonalt, spesielt i kl. U14 og U16 med flere topp ti 
plasseringer. Det som har vært gledelig å se, er at vi nå har flere som hevder seg og det av begge kjønn. I tillegg 
har vi de siste to sesonger tatt mesterskapsmedaljer i NM jr. herrer med bronse i Super G til Erlend Øveraas, 
Plogen Skiklubb og bronse i slalåm til Daniel Foss, Sauda IL. Men uansett er den største sportslige prestasjonen 
en av våre utøvere har gjort er å ta gull i storslalåm i NM senior damer i 2014 med Bella Fidjeland, Hovden SK. 
Dette ble kronet med kongepokal og plass på Europa Cup laget damer i påfølgende sesong. Vi må heller ikke 
glemme at vi for tiden har Norges beste sit-skier i Jesper Saltvik Pedersen, Plogen SK. Han fikk for første gang 
prøve seg internasjonalt i sesongen 2013/2014, tok sølvmedalje i NM Senior samme året som 15 åring og fikk 
plass på landslaget fra sesongen 2014/2015. Sist sesong har han deltatt i flere internasjonale renn og der tatt 
flere topp 3 plasseringer.    
 
Kursvirksomhet 



AK har de siste sesongene også fått gjennomført flere trenerkurser. Det har vi ikke minst fått gjennomført 
grunnet egen ansatt kretstrener. Dette er et prioritert område som vi hele tiden må sørge for holdes trøkk på.  
 
Samarbeid med Hovden Skigymnas 
AK og kretstrener har i flere sesonger jobbet for et enda tettere samarbeid med HSG. Vi er alle avhengig av et 
velfungerende og attraktivt skigymnas i vår egen region og de er avhengig av at vi leverer utøvere som holder 
nivå og ønsker å satse videre på alpint og da på HSG. Det har aldri vært flere utøvere innenfor alpint fra egen 
krets på HSG enn det har vært de siste sesonger og det er gledelig. I vinter har vi nå også fått signert en 
samarbeidsavtale mellom HSG og kretsen som formaliserer og forplikter begge parter til et enda tettere og 
forhåpentligvis enda mer fruktbart samarbeid for alpint sitt beste.   
 
Økonomi 
De siste to sesonger har AK dessverre måtte spise av opparbeidet egenkapital. Dette skyldes i vesentlig grad to 
ting: en er dessverre noe feilbudsjettering og den andre er at vi har hatt noe færre deltagere på våre samlinger, 
spesielt på vår Østerrike samling til Hintertux. Vi har en sårbar økonomi og ikke vært flinke nok til å få inn 
penger fra eks. sponsormarkedet. Vi har løpende utgifter til en ansatt trener i full stilling og blir da fort sårbar 
om ikke samlinger gjennomføres eller at antallet deltagere er mindre enn budsjettert. Mer eller mindre hele 
økonomien til alpint er fra samlinger vi arrangerer.        
         
Ole Kristian Halvorsen 
AK leder 
 
Rapport fra langrennskomiteen perioden 2013-2015 
 
LK har hatt følgande medlemmar:   
Leiar  Geir Olav Håland, Sandnes IL 
Medlem  Inger Ravndal, Gjesdal IL (Sone Vest) 

 Karin Eskeland, Gjerstad IL (Sone Øst) 
 Jon Ola Rysstad, Valle IL (Sone øvre Setesdal) 
 Sven Reiersen, Otra IL (sone indre Agder) 
 Stig Morten Nerheim, Suldal IL (Sone Ryfylke) 
 Synnøve Spinnangr, Oddersjaa SK (Sone Sør) 
 Marte Bollestad, Sandnes IL - ungdomsrepresentant 

 
Generelt 
Langrennskomiteen har hatt jamnlege møter heile perioden, dei aller fleste pr. telefon. Det har fungert veldig 
greit, men det er viktig å treffe dei du sit saman med personleg ein gong iblant. Det er ikkje alltid så enkelt å få 
til pga lange avstander i kretsen vår, men me har vore saman på div arrangement. Samarbeidet fungerer godt 
og med Petter Furseth på kretskontoret har me fått ut informasjon og lagt opp arbeidet på ein god måte. 
Me har hatt til tider utfordrande snøforhold desse to sesongane, men dette teke i betraktning så har me hatt 
gode arrangement sjølv om enkelte klubbar har vore nøydde til å flytte renna til andre arenaer. Ein må kanskje 
forvente meir av dette i framtida. Dette fører til meir samarbeid mellom klubbane og dermed knytter vi 
kontakter rundt i kretsen.  
Samarbeidet med Sirdal Ski og Hovden Skigymnas for seniorane vart avslutta etter sesongen i 2013. LK starta 
planlegging og oppretting av eige kretslag. Dette arbeidet var Inger Ravndal sterkt involvert i og Per Svela vart 
ansatt som trenar samt lagt opp eigen samlingsplan. Det meldte seg 16 utøvarar med god geografisk spreiing. 
Dette opplegget vert vidareført for komande sesong. 
Det siste og svært viktige arbeidet som har kome i gong er etablering av "Team Veidekke Vest". Dette er 
spesielt viktig for dei beste seniorløparane som då får eit tilbod når dei blir seniorar. 
Langrennskomiteen har såles klart å etablera tilbod på fleire sentrale områder dei siste åra:  



 
  
 
Samlinger 
Det har vore nokre sonesamlingar, best i sone Vest, men aktiviteten her kunne vore betre. Det er vanskeleg å 
organisere dette, dels pga. geografi, men det er tett med arrangement heile året så det vert nok litt vanskeleg å 
få folk til å prioritere samlingar i dei yngre aldersklassane. 
LK har oppmoda klubbane til å ha slike arrangement og det er gjeve økonomisk stønad til alle som har søkt og 
som me har "godkjent" som relevante for skimiljøet. 
Rennarrangement 
Me har hatt kretscup båe sesongane og det er ein fin måte å samle kretsen på og me trur at det gjev ein viss 
status blant ungdomane å få dokumentert korleis ein gjer det gjennom sesongen og ikkje berre pr. renn. Det 
har vore ein pengepremie i cupen, det virkar som det vart sett pris på. Cupen er også eit nyttig verktøy når ein 
skal velge utøvarar til stafettar o.l. 
Blinkfestivalen og Lysebotn Opp er utan tvil høgdepunktet i sommarsesongen og me har hatt mange gode 
resultat av egne løparar her! 
KM del 1 har veldig god deltaking, men av ulike årsaker har KM del 2 vore litt dårlegare. LK må sjå på 
terminlista og eventuelt finne eit anna tidspunkt for dette rennet. 
HL har vore svært godt organisert desse to åra, spesielt med tanke på smørehjelp. Dette har vorte eit krevjande 
området og for mange er det heilt avgjerande å få hjelp til dette. LK har også her gjeve økonomisk støtte. 
 
Kursvirksomheit 
Det har vore nokre TD- og trenarkurs. Dette tilbodet må vere kontinuerlig slik at rekrutteringa ikkje stoppar 
opp. 
 
Rulleski 
Det vert stadig fleire rulleskianlegg og med det fleire renn. Dette er viktig for å skape interesse for idretten og 
for å få trygge treningsmuligheter på barmark. 
Blinkfestivalen er allereie nemnt, men etter at det vart med i NC har det vorte eit svært godt sportsleg 
arrangement ikkje minst med tanke på marknadsføring av idretten. 
 
Utøvarar 
A&R Skikrets kan vise til mange gode resultat i alle store konkurransar og mange hevder seg godt på nasjonalt 
nivå. Dette syner at det er mange som gjer ein svært god jobb der utøvarane er i sentrum og står for 
prestasjonane, men det er eit enormt apparat av foreldre, frivillige og andre som ligg bak. Alle desse fortener 
ein stor takk for innsatsen fordi dei gjer det muleg oppnå draumar og skape idrettsglede. 
 
Geir Olav Håland 
LK leder 
 
Rapport fra Freestylekomiteen sesongene 2013-2015 
 
Fk har hatt følgende medlemmer i perioden 
Leder  Pål Berntzen Hovden Sportsklubb 
Medlem  Trond Carsten Øye Sauda IL 

 Thomas Reinkjøp (2013-2014) 
 Jon Alexander Hertzberg Tveit IL (2014-2015) 

 
 



Generelt 
Freestylekomiteen har hatt sine møter stort sett på samlinger/renn eller på mail for å spare tid og ulemper med 
å samles på grunn av store avstander. Det jobbes for å se på muligheten for å starte et kretslag i Freeski da vi 
ser vi er godt representert nasjonalt. 
 
Samlinger 
Mye av Freestylekomiteens satsninger har vært belagt rundt Freeski cup, samt skape og starte flere Freeski 
grupper i Kretsen. Vår sesong er belagt fra skolestart i august til finale på Fonna i starten av juni. Vi har en felles 
samling i Vierli i starten av desember, der vi i år var rundt 60 deltakere. Dette med samlinger ser vi at vi må 
satse sterke på fra neste sesong, for å øke rekrutteringen inn i sporten vår . Det er fastsatt en samling til høsten 
på Fonna som arrangeres med vannhopp. 
 
Rennarrangement 
Da vi ikke har holdt på så lenge med denne grenen i kretsen, startet vi opp i fjor med Freeski cup basert på fire 
destinasjoner. En av plassene er Voss i samarbeid med nabokretsen Hordaland. Myrkdalen, Sauda , Hovden og 
finale på Fonna. Dette har vært en stor suksess for oss og vi ser at det blir flere deltakere i år også fra flere 
andre kretser. 
 
Deltakelsen i freeskicupen økte betraktelig fra 2014-2015. Hovden Sportsklubb i samarbeid med Bykle IL 
arrangerte i år Norges cup i Freeski i grenen slopestyle. For dette arrangementet fikk de pris for beste 
arrangement gjennom hele sesongen nasjonalt. Og med gode lovord så søker Hovden Sportsklubb om NM 
neste år, som de har gode muligheter for å få ifølge Nor Freeski. 
 
Kursvirksomhet 
Komiteens medlemmer dro på diverse kurs for å øke kompetansen rundt sporten og rennaktiviteten videre fra i 
fjor sommer. Vi ser nå, heldigvis, at denne kompetansen har vært avgjørende for veien videre og ønsker sterkt 
og få utdanne flere. Så langt har vi utdannelse i Freeski Trener I samt kursholdere innen trener I, TD 
Internasjonalt samt dommer kurs til Norges cup nivå.  
På vårens trenerseminar sender vi inn to til for videre utdannelse. 
 
Utøvere og Resultater 
Det er svært gledelig at flere fra Kretsen hevder seg både Nasjonalt og internasjonalt. De fleste kvalifiserer seg 
til finaler i norges cup og presterer bra der. Vi har Eirik Moberg (Arendal Slalomklubb) som kjørte junior VM 
samt gjorde det svært bra i Norges cupen. Thomas Berntzen HSK har også gjort det bra i Norges cupen sammen 
med Halvor Hovden BiL, Mary Birkeland Sauda IL, Tellef Haugen HSK. Yngre Junior ikke minst med Håkon 
Meinich Backe samt Mats Lilland som har vært på pallen på samtlige Norges cup han har deltatt på i år.  
Videre har vi flere bra utøvere som har gjort det bra i Freeski cup og som helt sikkert leverer i Norges cup til 
neste år. 
 
Samarbeid videre 
På vårmøtet nå i mai, så skal vi ha et møte om veien videre da Nor Freeski vurderer og kutte ut klassen Yngre 
Junior i Norges cupen. De ser da oss som en potensiell samarbeidpartner i å kvalifisere seg til Hovedlandsrenn 
gjennom Freeski cup. Dette ser vi på som svært spennende og vil tilføye vår cup mange nye deltakere. 
 
Økonomi 
Sesongen 2014 brukte vi det meste på utdanning og kursvirksomhet for å øke kompetansen vår. Vi ser og 
ønsker i år og støtte opp litt økonomisk til Freeski cupen da dette ikke går med overskudd. Dette ser vi på som 
avgjørende for eksistensen til cupen. Det viser seg vanskelig og gjennomføre dette økonomisk om vi ikke blir 
rundt 70 deltakere i fremtiden. 
 
Pål Berntzen 
FK leder 
 
Rapport fra Hoppkomiteen sesongene 2013-2015 
 
Hoppkomiteen har i perioden hatt følgende medlemmer: 
Leder  Georg Solfjeld Tvedestrand T&IF 
Medlem  Sigbjørn Normann Øyestad IF (gikk ut nov 2014) 

 Rolf Stea Songe SK 
 Oddvar Iveland Øvrebø IL 
 Tor Andreas Michalsen Sauda IL 
 Dag Mikkelsen IL Tveit 



 
Generelt 
Trygve Bringsverd har også deltatt på møtene fram til februar 2015. Sigbjørn Normann trakk seg fra HK i løpet 
av perioden. 
Sigbjørn Bråtane har representert ARS hopp i styret for Vegårshei ski og aktivitetssenter. 
Hoppkomiteen har i perioden hatt 9 møter. Georg Solfjeld har også deltatt på styremøtene i ARS og skitinget i 
Loen, juni 2014.  Skikretsen har vært representert med flere deltakere på fagmøtene til NSF hopp. 
Georg Solfjeld har vært i komiteen for anskaffelse av mobil Bringsverdbakke. Denne bakken disponeres av ØIF.  
Georg Solfjeld har deltatt på flere planleggingsmøter i VSA. 
 
Hoppkomiteen har vedtatt en årsplan som viser arbeidsområder og ansvarsforhold.  Målet er å skape et stort 
og godt hoppmiljø som grunnlag for videre utvikling.  Årsplanen er lagt ut på hjemmesiden til skikretsen.   
Terminliste for hver sesong er sendt til klubbene samt epostlisten og den ligger ajourført på kretsens 
hjemmeside.  
 
Arrangementer på barmark 
I Klappane, Brattåsen og Sandripheia har det også vært faste treninger på plast. I tillegg har det vært 
tradisjonell barmarkstrening i noen av klubbene.   
Sør- Cup på plast har vært arrangert i Brattåsen og Klappane. 
13-15 september 2013 arrangerte skikretsen barmarksamling på Evjemoen. Kun undertegnede var til stede fra 
hopp. God deltagelse var det derimot på hoppkomiteens høstmøte 1. november 2014 på Evje. I september 
2014 ble det arrangert møter for alle hoppinteresserte i Klappane og Brattåsen. Tema for møtet var ”Klart for 
kraftsats på rekruttering”. 
2-3 desember 2014 ble det arrangert aktivitetsleder/trenerkurs i hopp og kombinert.  Christian Bjørn og Per 
Elias Kalfoss fra NSF var dyktige og inspirerende instruktører. 4- deltakere fra ARS fullførte, men på dag 1 i 
Brattåsen var det flere som fulgte kurset. Kurset gikk i samarbeid med Telemark og Vestfold skikrets.    
 
Arrangementer på snø 
Lokalt i Aust og Vest-Agder, har vintrene vært lite samarbeidsvillige i perioden. Vinteren 2015 var dog snørik i 
deler av Rogaland.  Det bidro til at aktiviteten i Sauda IL tok seg opp, og hoppere fra Sauda deltok i flere renn.   
Vinteren 2013-2014 
ble det arrangert 9 kretsrenn, hvorav 3 som kombinert.  Oddersjaa/Øvrebø arrangerte NM for veteraner i hopp 
og kombinert.  KM stor bakke gikk av stabelen i Tveitanbakken. KM i de mindre bakkene gikk i Sandripheia.  
I tillegg til det terminfestede kretsrennet, arrangerte Song Skiklubb også 100 års jubileumsrenn med innlagt 
kostymerenn. Om kvelden var det en stilig og underholdende jubileumsfest. Georg Solfjeld gratulerte 100 års 
jubilanten og overleverte et krus som gave fra ARS. 
HK arrangerte hoppsamling i Botne hoppanlegg 7-8 desember. Dette var vellykket med bra deltakelse. 
Vinteren 2014-2015 ble det arrangert 7 kretsrenn, hvorav 2 som kombinert. KM stor bakke gikk også denne 
vinteren i Tveitanbakken, og KM i de mindre bakkene i Sandripheia. 
Et høydepunkt var at Bendik Netland Hulløen og Sondre Vestøl Bråtane deltok som prøvehoppere under W-cup 
rennet i skiflyging i Vikersundbakken. Begge satte ny lengdepers.: (Bendik 178m, Sondre 154m). 
Det var også planlagt hoppsamling denne sesongen, men dette ble avlyst pga. snømangel. 
Flere av kretsens hoppere har deltatt i renn utenom kretsen. Se avsnitt om resultater. 
 
Økonomi 
Skarpnes sementstøperi v/Oddvar Iveland sponset HK med kr 10000,- i 2014.  Oddvar fikk ikke forlenget avtalen 
med Skarpnes, og dessverre ble det ikke noe bidrag i 2015. 
Sparebanken sør har sponset tilhenger til Bringsverdbakken samt 20 par ski. 
Det er søkt om tilskudd fra NSF til treningssamlinger i en 3-års periode.  Søknaden nådde ikke fram. 
Hoppkomiteen har jobbet for å få til en sponsoravtale med et par banker. Tilbakemeldingene har ikke vært 
positive. Begrunnelsen for avslagene er at vår markedsverdi er for lav til at investeringer kan forsvares. 
HK har pr. i dag ingen sponsoravtale. Pga. tidligere underskudd, og begrensa inntekter kjøres det etter relativt 
stramme budsjetter.   
Bringsverdbakken: Skikretsen disponerer en ”K-3 Bringsverdbakke”.  Den står klar til bruk på vår tilhenger.  
Klubbene oppfordres til å bruke bakken til treninger og arrangementer. I perioden fikk Øyestad Idrettsforening 
tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til finansiering av en mobil Bringsverdbakke. Bakken står nå fast montert på bil.  
Bilen har vært på mange skoler og arrangementer. Mange skoleklasser i Arendal/Grimstad har besøkt bakkene i 
Brattåsen. Tvedestrand kommune har også en ”Bringsverdbakke” Den har plass på Tvedestrand barneskole.  
Trygve Bringsverd legger ned et formidabelt arbeide med å drifte så vel Bringsverdbakkene som vedlikehold og 
aktivitet i Brattåsen.  STOR TAKK TIL TRYGVE! 
 
 



Skigymnas  
Bendik Netland Hulløen, Markus Bukkholm, Sondre Vestøl Bråtane og Håvard Smeland har i perioden gått på 
skigymnas. Håvard Smeland sluttet etter 2014 sesongen. 
 
Sportslig 
Kretsens utøvere har også oppnådd gode resultater nasjonalt og internasjonalt. I sesongen 2013-2014 deltok 
Sondre Vestøl Bråtane og Bendik Netland Hulløen i de fleste Norgescup rennene. De fikk begge med seg mange 
pallplasser i sine klasser samt også en seier til Bendik i Sprova. Sondre var også representert i et internasjonalt i 
Japan der han vant juniorklassen. Stilte også i lag NM i Mo i Rana. I sesongen 2014-2015 viste Bendik seg som 
vår beste hopper med seier i NC A klassen i Midtstubakken og poengplasser i NM liten og stor bakke. Sondre sin 
sesong har vært variabel og preget av en del sykdom. Ekstra gledelig var det at kretsen stilte med hele 3 
utøvere i hovedlandsrennet i Botne 2015. Under VM veteran 2015 i Finland stilte skikretsen med en stor tropp 
med både seiere og pallplasser. Veteranmiljøet i kretsen er veldig viktig med tanke på miljøbygging i klubben og 
på samlinger. For en mer utfyllende resultatoversikt i perioden – se skikretsens hjemmeside under hopp. 
 
Oppsummering og planer videre 
Aktiviteten innen hopp var vinteren 2014 hovedsakelig konsentrert om Agderfylkene.  Men 2015 var snørik 
lenger vest, og i Sauda har de hoppet mye, og deltatt i skirenn i Hordaland skikrets. Forøvrig om 
hoppaktiviteten i Rogaland, ser vi at det planlegges hoppbakke i Stavangerområdet, og på Undheim var det den 
25. april åpning av ny plasthoppbakke.   
 
I noen klubber jobbes det bra.  Det er nye bakker på Evje og Byremo.  Der var det hopp og kombinertrenn i 
vinter med god deltakelse.  Øyestad, Oddersjaa og Øvrebø har også gode miljøer med faste treninger.  Noen av 
de tradisjonelle hoppklubbene øst i Agder trenger en «vitamin-innsprøytning.»  Det håper vi kommer med et 
nytt hoppanlegg på Vegårshei. 
En hovedoppgave for HK bør være å motivere klubbene til å ha faste treningskvelder. Treninger for alle. Unge 
og gamle, jenter og gutter. Informasjon må sendes til alle hoppinteresserte og klubber om treninger og 
klargjorte bakker. Det er viktig å skape gode miljøer, der det er gøy å være med. Aktiviteter og bakkestørrelser 
må tilpasses den enkeltes ferdigheter.   
HK mener det er viktig å lage en god terminliste, der en også samarbeider med nabokretser og NSF om 
arrangementer. Klubber og krets må markedsføre aktivitetene på en god måte, slik at hoppmiljøet igjen kan 
vokse. Bringsverdbakken må benyttes tett i rekrutteringsarbeidet.   
Dårlige erfaringer med Sørlandshopp i forrige periode, har bidratt til at vi ikke har funnet tiden moden for å 
satse på et nytt Sørlandshopp i tradisjonell forstand. Samarbeidsformer og organisasjonsform for et evt. 
kretslag er oppgaver som må løses. 
Tidligere hoppere som har vært på Sørlandshopp, veteranhoppere, foreldre og besteforeldre er en ressurs som 
bør kunne utnyttes på en bedre måte 
Det er viktig å motivere og skape glede og gode opplevelser rundt skihoppingen. Da håper vi,- og tror, at 
skihoppingen på Sørlandet igjen vil nå nye høyder. 
 
Georg Solfjeld 
HK leder 
 
Rapport fra dommerutvalget i Agder og Rogaland Skikrets 
I 2014 ble det fra sentralt hold i Norges Skiforbund bestemt at hver skikrets skulle ha et dommerutvalg hvor 
alle kretsens hoppdommere skulle samles. 
Dette ble skikretsene informert om under fagmøtene på skitinget i Loen i juni 201 og de lokale 
dommerutvalgene blir da arrangementsutvalget/hopps forlengede arm ut i kretsen, samtidig at alle får sin plass 
i organisasjonen. 
Med utgangspunkt i det bestående Agder og Rogaland skidommerlaug, ble det dannet et dommerutvalg som 
består av alle hoppdommerne i kretsen, med et styre bestående av følgende: 
 
Leder             Dag Mikkelsen 
Nestleder     Hallstein Krosshøl 
Sekretær       Olav Østerholt 
 
Styret har da ansvar for å sette opp dommere i de forskjellige renn innenfor kretsen, samt yte bistand når det 
gjelder utdanning og rekruttering. 
Leder har møte og talerett i kretsens hoppkomite og har da følgelig deltatt på møter i hoppkomiteen. 
Dommerutvalget har pr i dag 21 aktive og 2 passive medlemmer - bestående av: 
1 stk  FIS dommer 
1 stk   FIS dommer aspirant 



3 stk  Forbundsdommere 
18 stk   Kretsdommere 
Fordelingen fra de forskjellige fylkene er følgende: 
Aust-Agder 9  
Vest-Agder  10  
Rogaland    4  
Det ble i sesongen fra juni 2014 til mai 2015 satt opp 3 til 5 dommere i over 16 renn innenfor kretsen, men det 
ble dessverre også denne sesongen noen avlyste renn på grunn av snøforholdene. 
Styret har også medvirket i oppsett i hovedlandsrennet for ungdom. 
Dommere fra kretsen har vært aktive i følgende renn utenfor kretsen: 
 
Sigbjørn   Normann FIS-dommer. 
11-13/12 2014 Notodden COC renn for damer og herrer 
10-11/1    2015   Høydalsmo COC renn kombinert 
3/2     2015      Holmenkollen NM stor bakke 
27/2-1/3     2015     Botne Hovedlandsrenn ungdom 
 
Tom Normann   FIS dommeraspirant 
28/2-1/3     2015   Stjørdal NC Trøndersk hopphelg 
6/3-8/3         2015    Trondheim NM junior 
 
Hallstein Krosshøl  Forbundsdommer 
27/2-1/3      2015   Botne Hovedlandsrenn ungdom. 
28/3-29/3      2015    Notodden. NM K-90 og NM lag 
                                 Holmenkollen WC cup. Lengdemåler 
 
Olav Østerholt       Forbundsdommer 
                                 Vikersund WC cup skiflyvning.  Lengdemåler 
                                 Falun VM hopp                                   ” 
                                 Holmenkollen WC cup                        ” 
 
Stian Grasaasen     Kretsdommer 
                                   Holmenkollen WC cup. Lengdemåler 
 
Styret er i gang med dommeroppsettet til Sør cup i juni med 4 renn i løpet av tre dager og ser frem til starten 
på en ny sesong. Og heldigvis er det sjelden at det blir avlysning av renn på plast. 
Når det gjelder oppsett til renn i Sauda så settes dette opp av HK medlem Tor Andreas Michalsen og her må 
bemerkes at den store avstanden innen kretsen merkes lett. 
Heldigvis er det et aktivt hoppmiljø der borte og de trekkes nok mere mot renn vest i landet. 
 
Mvh. Dag Mikkelsen. 
Dommerlauget 
 

Vinnere av kretsmesterskapene 2014 og 2015 

 


