
 

 

Vårmøtet Norges Skiforbund 2015 

En kort oppsummering fra mitt ståsted og de møtene jeg har vært med på. Grenene har hatt noen 

egne fagmøter og de kommer med nyttig info derfra selv. 

 

Erik Røste – åpning og div info 

 Oppsummert sesongen som har gått – 28 medaljer i senior VM av 28 ulike utøvere – meget 

bra. God geografisk fordeling på alle, og de viser hvor viktig klubbenes arbeid er, også for de 

vil nå toppen. 

 Skisporten er en viktig kulturarv som skal bringes videre. Ski betyr mye for veldig mange. 

Nøkkeltall ifht frivilligheten i skisporten – 5 mill dugnadstimer- tilsvarer 2880 årsverk som 

tilsvarer 7 årsverk pr kommune i hele landet – den norske idrettsmodellen tuftet på 

frivillighet er helt unik og den skal vi være stolte av og ta vare på. 

 Vi skal være verdens beste skinasjon og en nasjon bestående av skiløpere 

 På ski der folk bor 

 Internasjonalt utviklingsarbeid 

 Økonomi 

 Egenkapital på 84 mill 

 Usunn drift i 2014 første til et underskudd på 10,8 mill 

 Jobbes med tiltak for å bedre dette -  stram oppfølgning og økt arbeid med sponsorinntekter  

samt  utvikle et samlet NSF 

 Alpint, freestyle, kombinert og telemark er i minus, mens langrenn, hopp og integrering er i 

pluss. 

 Målet er styre etter et 0 resultat uten bruk av egenkapital 

 Kostnadsdisiplin, kostnadskutt og sponsoravtale – inkl tv avtale, sentral sponsor bredde/ 

rekruttering, sentral forsikringsavtale 

Skipolitisk dokument 

 Prosess må starte nå for å bli klar til vårmøtet 

 Grunnlaget er klubbundersøkelsen som sendes ut 

 Involvere skistyret, krets, grener og klubb 

 Utkast til høring skal være ferdig des 2015 

 Gjennomgang under YOG 2016 

 Endelig dokument behandles og vedtas på tinget i 2016 

 Kretsene må oppfordre klubbene til å svare på klubbundersøkelse 

 



Generell drift 

 Økonomiske rammevilkår – spillemidler, LAM midler, mva komp 

 Post 3 tildelinger – går nedover. Hvorfor og hvordan snu det? 

4 satsningsområder – aktivitetsomfang, aktivitetsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitet og 

verdier. Jobbe bevisst med tiltak ute i klubbene. 

Idrettsstinget 

 Marit Roland Udnes Oppland skikrets foreslått inn i idrettsstyret 

 Ny tildeling post 2 og 3 midler 

 Høydehus 

 IPD 

X- Games 

 NSF har valgt å ta en aktiv rolle og avtale med TV2 

Høstmøte / arrangementseminar 16. – 18 oktober på Gardermoen 

Kompetanse 

 Kompetanseprosjektet vedtatt på tinget i Loen. Mål om å ferdigstille trenerløypa i 2016, lage 

et helhetlig kurstilbud i NSF 

 LTAD ( Long term athlete developement / LUP (langtidsutviklingsplan) 

 Aktiv start, FUNdament, lære for å trene, trene for å trene, trene for å konkurrere, trene for 

å vinne – skiløper livet ut 

 Innspill fra hopp og alpint hvordan de har implementert arbeidet 

 Det er gjort veldig mye bra i kompetansearbeidet og mere info kommer fra 

kompetansegruppa – både på NSF hjemmeside, sosiale medier, nytt e-læringsprogram mv. 

Anti doping arbeid 

 Vedtatt på Tinget i Loen – jobbet fram en handlingsplan som er ambisiøs 

 Rent særforbund – ellers delt på 3 nivåer – klubb/ medlemmer, krets/ skigymnas, NSF lag/ 

ansatte 

 Tiltak skal være informasjon, kampanjer, økt bevisstgjøring, foredrag, arrangementer fra NSF 

som kan brukes videre ut til riktige målgrupper 

Anlegg 

 Snow for the future – Trondheim 2021 – samarbeid om ny snøproduksjonsteknologi mellom 

NSF, NTNU og SINTEF 

 Ny snøproduksjon skal være klima- og miljøvennlig 

 Bidra til snøidrettens eksistens gjennom kunnskap og teknologi 

 Tradisjonell snøproduksjon – snølagring – ny tempraturuavhengig snøproduksjon 

 Snø der folk bor 

 Klubber som har spørsmål vedr anleggsutbygging skal ta kontakt med krets for 

videreformidling til NSF. Det er bygget opp et stort nettverk med rådgivere i NSF.  

 Anleggseier betaler for rådgivertjenesten 

 



YOG2016 

 Entusiastisk informasjon om YOG2016. Viktigst er den olympiske arven etter OL i form av 

fysiske anlegg/ utstyr, utgjøre en forskjell i livet til deltakerne, nye trenere, ledere, frivillige 

og utøvere, gi fornyet entusiasme og kompetanse og etablere Lillehammer Olympic 

legacycenter. 

 220 unge ledere utdannet – 1700 frivillige allerede meldt seg, 40% er under 30 år. 

 Årets ildsjel på idrettsgallaen i 2016 skal være under 25 år.  

 

Resten av samlingen var en nyskapning i form av kretsvise møter med kretsleder, admsjef og 

langrennskomiterepr, sammen med representanter fra skistyret og adm i NSF. Dette var meget 

nyttige og ga oss mange gode ting innspill og saker vi kan jobbe videre med både i NSF, men også ut i 

krets og klubb. Temaene vi var igjennom var: 

 Økonomiske rammebetingelser 

 Anlegg/ arrangement 

 Rekruttering, utdanning og integrering 

 Informasjon/ kommunikasjon / organisasjon 

 

Kort oppsummert har dette vært et meget bra vårmøte. En god blanding av info og faglig påfyll 

kombinert med mange gode timer med møter med fokus på den jobben vi skal gjøre i NSF, krets og 

klubb for å utvikle skiidretten. 

Hedmark skikrets har vært representert på vårmøtet ved  Jan Olav Andersen, Mona Jevne, Halvor 

Midtsundstad, Roar Nordsveen, Undis Irene Strøm, Rune Rebne og undertegnede. 

I tillegg til faglig utbytte har vårmøtet vært en arena for å dele erfaringer, bygge nettverk og bli bedre 

kjent med mange hyggelige og dyktige mennesker i skifamilien som alle har et stort engasjement for 

arbeidet med skiidretten. 

Jeg gleder meg til å jobbe videre sammen med resten av styret og komiteene, med mye av dette vi 

har gått igjennom i helgen. 

 

-Mette 

 

 

 

 

 

 


