
 

Oppsummering av høstmøtet, anleggs- og arrangementsseminar, Norges Skiforbund 16. – 

18. oktober på Gardermoen. 

 

Denne helgen har det vært stor møteaktivitet blant tillitsvalgte og ansatte i skiidretten fra hele 

landet, da Norges skiforbund har arrangert høstmøte, arrangør- og anleggsseminar på Gardermoen. 

Startet torsdag med samling for ansatte, og fortsatte fredag og resten av helgen med fagmøter alle 

grener, kretsledermøter og seminarer. Total var 286 personer påmeldt til ulike møter i helgen. Det er 

mange timers påfyll med skierfaringer, aktivitets- og organisasjonarbeid og gode diskusjoner. Det er 

også en veldig god anledning til å knytte kontakter i andre kretser og grener, utveksle erfaringer og 

gjøre hverandre gode. 

Jeg skal oppsummere det jeg var med på i helgen, så kommer annen info fra andre kanaler etter 

hvert. HSK var godt representert gjennom hele helgen både fra adm, styret, grener og klubber. 

Kretsledermøtet fredag åpnet med at skipresident Erik Røste ønsket velkommen, og kort 

oppsummerte sesongen 2014/15 for landslagsløperne – mange veldig gode prestasjoner og en veldig 

god sesong. Nå er ny sesong i gang, og kickoff var på den første vinterdagen 14. november. Det ble 

en vellykket happening, med alle grener samlet til felles kickoff for første gang.  

Han minnet om at lokal deltakelse i idrettsråd er viktig – være på de arenaer hvor beslutninger tas og 

midler fordeles. 

Skipolitisk dokument - SPD  v/ Ingvild Berg 

SPD er forankret i idrettspolitisk dokument, og  skal være grunnlaget for den aktivitet som gjøres ute 

i krets og klubb. Det vil bli endringer i oppbyggingen av SPD og tanken bak det er at landets 1150 

skiklubber måles på aktivitet og det er skiaktiviteten som er i sentrum for å nå målet med mange 

gode og glade skiløpere. NSF ønsker å sette utøveren i fokus i et langtidsperspektiv. Den nye 

modellen som alt arbeid i skiidretten skal bygges på er det nye utviklingstrappa, LTAD, som har et mål 

om tilpasset aktivitet for alle aldre så vi får glade skiløpere livet ut. SPD vil bygges opp med utøver i 

fokus og skal være enkel, konkret, oversiktlig og med en klar ansvarsfordeling mellom klubb, krets og 

NSF. 

I tillegg til de konkrete aktivitetsmålene vil det bli egne kapitler med rammevilkårene og beskrivelse 

av disse. Jeg har tro på at NSF lager et godt dokument som vi kan bruke ute i krets og klubb. 

Framdriften vil være at skistyret har SPD opp som sak 8. desember, den sendes ut på høring til 

kretsene med frist 10. februar, en gjennomgang med kretsledermøte i februar og skal legges fram til 

skitinget sommeren 2016. Vi følger opp og holder dere oppdatert om hva som skjer. 

Klubbundersøkelsen 

Sendt ut i høst og foreløpig har 378 klubber svart. Det sendes ut en purring om kort tid, og klubbene 

oppfordres til å ta seg tid til å svare – det er den som danner grunnlaget for arbeidet framover. Det 

som foreløpig har kommet fram er at klubbene ser på de viktigste sakene å jobbe med framover er å 

rekruttere nye utøvere, hindre frafall, fokus på anlegg, utdanne gode trenere og rekruttere frivillige. 



Antidopingarbeid 

Eksempler fra Oppland og Vestfold/Telemark og en liten runde etter det om aktivitet ute i kretsene. 

Den jobben vi har startet i HSK er helt i tråd med det andre gjør og de vi skal gjøre. Vi må fortsette 

holdningsskapende arbeid og sette anti doping arbeidet på agendaen ved alle anledninger det er 

mulig, og alle klubber oppfordres til å legge dette inn i planene sine -  Ren utøver og rent idrettslag. 

Ønsker også at det skal være et program som heter ren særkrets, og det jobbes det med.  

Organisasjonsutvalget v/ Visepresident Eva Tine Riis Johansen 

Det har vært behov for en forventningsavklaring i forhold til fellesadministrasjonen, NSF styret og 

grener. Det er et stort ønske om man i fellesskap skal øke NSF som totale verdi, og følgende tiltak er 

gjort: De ser på nye muligheter for nye inntekter, kutte kostander, et felles løft for markedsarbeidet, 

sterkere felles styring ved at det er gjort noen endringer i administrasjonen mht fordeling av ansvar, 

faste ledermøter, bedre oppfølgning. Dette har så langt gitt gode resultater både for økonomien og 

organisasjonen. Den endringen vil i HSK vil merke er at personalavdelingen i NSH er utvidet ved at to 

admsjefer er tatt inn i HR avdelingen hos NSF i 20% stillingen har fått ansvar for hver sin gruppe 

kretsansatte. For Jan Olav og Ingrid vil det bety at Ellie Lein, Oppland skikrets er deres nærmeste 

overordnede i NSF. Dette blir helt sikkert bra, og vi skal følge opp fra styrets side hvordan dette går 

for våre to ansatte. 

Kompetanseutvikling 

Det ble avsatt midler på forrige Skiting, og arbeidet er godt i gang. Forankret i NSF sitt styre, og Per 

Elias Kalfoss, som var hos oss på Pellestovasamlingen, er ansvarlig for mange ulike prosjekter i 

forbundet. Det er kurs og kompetansehevende tiltak. Veldig mye bra, og klubber og kretser 

oppfordres til å ha fokus på utdanning og kompetanse i tiden fremover. Jeg mener at vi har bra fokus 

på dette arbeidet, og det skal vi fortsette med. 

Lørdag fortsatte kretsledermøtet med følgende saker: 

Informasjon fra skistyrets arbeid 

Idrettstinget 2015 – flere vedtak som påvirker skisporten. Alle forslagene som NSF fremmet gikk 

igjennom, bla fokus på miljø, klima og energieffektivitet ifbm anleggsutvikling. Høydehussaken ble 

nedstemt, idrettsstyret utformer ny ordning for post 2 og 3 midler og endringer ifht uttakskriterier 

for Olympiatoppen. Det ble vedtatt 3 viktige resolusjoner – idrettsglede for alle – ikke bare for de 

som har råd – viktig arbeid som vi kan ta med oss i krets og klubb. Det skal jobbes for full mva 

kompensasjon, og det skal kjempes for enerettsmodellen til Norsk Tipping. NSF skal delta på 3 

høringer i Stortinget, og mere info om dette kommer etter hvert. NSF har oppnådd mye dette året, 

bla mye midler til mange skianlegg over hele landet. 

Ski VM i Trondheim 2021 - 

Søknadsprosessen er godt i gang og den skal være et middel for utvikling og verdiskaping. Snow for 

the future er et viktig prosjekt som vil gi muligheter for å produsere snø på helt nye måter og under 

helt andre forhold enn i dag. Saken følges opp videre.  

Nytt fra administrasjonen v/ Generalsekretær Stein Opsahl 

Oppsummering av Petter Northug saken. Konflikten handler ikke om sportslig tilrettelegging, men 

om kommersielle rettigheter. NSF må tenke langsiktig. Status pr nå er at det er gjennomført flere 

møter mellom partene, og i løpet av kort tid vil det bli tatt en avgjørelse på om saken skal legges fram 

på nytt for skistyret eller ikke. Avgjørelsen om Petter skal gå verdenscup for Norge eller ikke må være 

tatt i god tid før sesongstart på Beitostølen. 

Økonomi – snudd et stort minus til et lite plussresultat i 2015. Det er godt arbeid i alle ledd i NSF som 

har ført til det.  



TV rettigheter – NSF jobber med sak vedr rettigheter til å sende skirenn. Målet er å sikre en 

markedstilpassing som gir vekst for lokale arrangører og NSF.  

Ansatt ny jurist i NSF fra 1. januar, Anne Lise Rolland. Hun har god kunnskap om idrettsjuss. 

 

Redd Barna – samarbeid med NSF 

NSF har inngått et samarbeid med Redd Barna og vil jobbe sammen med de i forbindelse med 

flyktningkrisen. Norge står overfor store utfordringer, og som en stor frivillig organisasjon kan vi bidra 

sammen med Redd Barna til å gi barn i asylmottak en bedre hverdag med mulighet til å leke. 

Asylmottakene er ute hos grasrota, og NSF og Redd Barna har mange gode felles verdier som danner 

et godt grunnlag for et samarbeid. Hva kan vi som krets og våre klubber gjøre i vårt nærmiljø? Ber 

alle klubber om å sette i gang gode tiltak for barna. Invitere på skirenn, lage skiaktivitet, har man 

skiutstyr å gi bort? Dette vil bli tatt opp som sak på styremøte i HSK, og oppfordrer klubbene til å 

gjøre det samme for å forankre et viktig samfunnsengasjement i klubben. Redd Barna antar at det i 

løpet av det neste året vil være 60 nye asylmottak rundt om i landet – og noen av de, kommer sikkert 

i ditt nærområde og vår skikrets. Dette i tillegg til eksisterende mottak. 

Resten av lørdagen var det arrangør- og anleggsseminar. En fellesdel på formiddagen, og 3 ulike 

parallellsesjoner etter lunsj. 

Jurg Capol – FIS marketing AG, tidligere renndirektør I FIS 

Snakket om mediefokus, eksponering, marketing og den digitale utviklingen. Sammenlignet 

utviklingen med en løypeprofil i en hard langrennsløype – den går raskt oppover… ca 150 millioner 

mennesker driver en skiaktivitet. Folk vil se sport «live», og det som selges er synlighet, image og 

profilering. De som ser på ski er de som går / står på ski. De store skiidrettene for TV ute i verden er 

hopp og alpint.  

YOG 2016 v/ Kristin Lemme, ass sportssjef Kristin Lemme 

117 dager igjen til YOG2016. Er i rute og som nevnt før – YOG2016 skal være en ungdomsfestival med 

fokus på mye annet enn å vinne konkurranser. Viktigst er den olympiske arven som legges igjen i 

form av infrastruktur og utstyr, utgjøre en forskjell i livet til deltakerne, ungdomsløftet til norsk 

idrett, skape entusiasme og Olympic Legacy centre . Pr. nå 6860 frivillige som har meldt seg og av de 

under 30 år er det 58% norske frivillige. Gjsnittalderen på de frivillige er 33,6 år.  Dette er ressurser 

som vi må ta vare på lokalt, og se på det som en god mulighet til å skaffe nye frivillige inn i våre 

klubber. Fakkelstafett med oppstart 9. januar. Kanskje kommer den dit du bor, og din skiklubb kan 

være med å skape entusiasme? 

Arctic race – en suksesshistorie v/ Knut Eirik Dybdal 

Et utrolig engasjerende innlegg om suksesshistorien bak sykkerittet Arctic Race. Jeg skal ikke 

gjenfortelle alt han sa, for det var utrolig mye, men jeg har sjelden opplevd en så entusiastisk og 

engasjert ildsjel. «Engasjement – nøkkelen til suksess» var overskriften, og det stemte. Ha en god ide, 

ha en stor porsjon tro på det du vil skape, aldri gi opp og ikke høre på skeptikerne – da er alt mulig. 

Til og med å få til et idrettsarrangement som får støtte i statsbudsjettet. Hans tips - ha en god 

ambassadør for arrangementet ditt, eks noen av våre flotte skiløpere, hoppere og kjørere, 

bekjentgjør de gode historiene, skap et samfunnsengasjement lokalt og bygge teamfølelse rundt 

arrangementet. Da er det mulig å lykkes. 

Resten av dagen gikk til parallelle sesjoner med ulike temaer, hvor alle måtte velge 3 sesjoner og 

høre på. Jeg valgte marked/ sponsor, resultatservice og fremtidens arrangement for barn og 

ungdom. 

 



Marked / sponsor 

Spons må være en god investering for samarbeidspartene. Skisporten er populær og 64% av den 

norske befolkningen er skiinteressert. Det viser seg at breddeidretten er den som får mest av 

sponspotten. Hvor gode er klubbene til å bygge gode samarbeidsavtaler med aktuelle sponsorer. De 

som bidrar mest i bredden er bank/finans, bygg og anlegg, sport og fritid. For toppidretten er det 

bygg og anlegg, handel og service. Tips å ta med seg ifht lokale forhandlinger. 

 

Lag en prosjektplan og vær ryddig når du søker om midler. De fleste bedrifter sponsor fordi det enten 

forventes at man stiller opp som sponsor lokalt eller de gjør det på grunnlag av klar strategi i 

bedriften. Ta kontakt med markedsavdelingen i NSF hvis klubben trenger tips / ideer til 

markedsarbeidet.  

Resultatservice v/ Asgeir Moberg 

Ha gode løsninger og sider for ditt arrangement. Beste er å bruke den malen som NSF og kretsene 

har. De sidene i NSF sitt system som har flest lesere er junior NM og hovedlandsrenn – 

resultatservice. Vær raskt ute med resultatene etter ditt renn og god info på forhånd. Finne 

nøkkelpersoner og ansvarlige personer til å gjøre en god jobb med info / hjemmeside/ 

resultatservice. Gode tips om enkel arenaproduksjon og live streaming. Trenger 2 kameraer, godt 

stabilt nett og en god plan. Gjør ditt skirenn til god underholdning 

Fremtidens arrangement for barn og ungdom v/ Per Elias Kalfoss og Helen Ingebrigtsen 

Har vi konkurranser for barn 7-12 år? Hvordan øke rekrutteringen og hindre frafallet? Vi hadde 

gruppearbeid om å lage et godt arrangement for barn 7-12 år. Alle forslagene ble samlet inn og skal 

bearbeides. Dette blir brukt i arbeidet med skipolitiskdokument. Mye kreativt kom fram. Allsidige ski- 

aktiviteter som skaper mestring, engasjement og gir muligheter for alle. Er tiden inne for å tenke 

nytt? Gå bort fra de tradisjonelle skirennene for barn og skape noe annet? Verdt å tenke på i 

klubbens arbeid med å skape god aktivitet. Dette kommer NSF tilbake til i tiden som kommer. 

Lørdagen ble avsluttet med middag og prisutdelinger. HSK hadde nominert Tolga IL sitt nye flotte 

anlegg, Hamran hopp- og skianlegg til anleggsutviklerprisen 2015. NSF støttet oss i det, og Trond 

Vilhelm Lund og Harald Sørli mottok prisen på vegne av Tolga IL og Hamran skianlegg. Tusenvis av 

dugnadstimer og gode samarbeidspartnere har gjort det mulig å realisere anlegget. Det har gått 10 år 

fra de startet planleggingen til anlegget stod ferdig. Nå er det stor aktivitet i hele anlegget både 

sommer og vinter. I januar arrangeres Kombilekene i anlegget, og jeg gleder meg til å være med på 

arrangementet og se mye skiaktivitet i det flotte anlegget. Gratulerer med velfortjent pris! 

 

Søndag forsatte det med grenmøter og arrangement- og anleggsmøter. Undertegnede var ikke 

tilstede på de, men kretsen var representert der også.  

Kort oppsummert – en fin helg med påfyll av kompetanse gjennom gode møter og nyttige temaer. 

Arbeidet lokalt blir nå å ta noe av det som ble sagt og delt i løpet av helgen ned på et lokalt plan 

tilpasset vår krets og våre klubber.Vinteren kommer fort, og vi skal skape god skiaktivitet ute i vår 

krets samtidig som vi skal tenke langsiktig for å skape de beste verdiene i skiidretten for barn unge og 

voksne – vi skal ha mange gode og glade skiløpere!   Mette 


