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ÅRSMELDING FREESTYLEKOMITEEN SESONG 2014/2015 
 

Freestylekomiteen har hatt følgende sammensetning siden 2013: 
Patrik Søreide (leder), Voss Freestyleklubb - valgt for 2 år i 2013 
Åsmund K. Hårklau (styremedlem), Voss Freestyleklubb – valgt for 2 år i 2013  
Hilbjørg Arntzen (styremedlem), Bergen Freestyleklubb – valgt for 2 år i 2013 
Arild G. Hansen (styremedlem), Bergen Freestyleklubb – valgt for 2 år i 2013 
Lene Instebø (styremedlem), Bergen Skilag – valgt for 2 år i 2013 
 
Alle medlemmene i komiteen er på valg i år.  
 
Patrik Søreide, stiller til gjenvalg.  
Hilbjørg Arntzen, stiller til gjenvalg.  
 
1. Styrearbeid 
Etter en periode med redusert aktivitet, ble Freestylekomiteen i Hordaland Skikrets 
reetablert av dagens styremedlemmer i 2013.  
 
Styret har gjennom sesongen 2014/2015 hatt 5 møter. Hovedfokus for komiteen har vært å 
arbeide for bedret informasjon og informasjonsdeling mellom klubber, krets og NSF samt 
bidra til økt rekruttering. Sistnevnte, gjennom deltakelse på lokale arrangement og ved å yte 
støtte til klubb arrangementer, herunder Open Klasse Rail Jam på Festplassen og Open 
Klasse 2015 i Myrkdalen. I tillegg har kretsen deltatt under arrangement Bergen Challenge 
(Barne arrangement i regi av NHH) og integreringsarrangement i Nygårdsparken i regi av Vil 
Vite senteret (arrangement med ulike skiaktiviteter).  
 
2. Økonomi Freestylekomiteen  
 
Freestylekomiteen har pr. i dag få inntektskilder og inntektene for 2014 kom i sin helhet fra 
tilskudd fra NSF og deltakerkontigent. Utdrag fra regnskap under.  
 
Tilskudd NSF    kr. 15.000.- 
Deltakerkontigent  kr.   4.760,- 
Sum driftsinntekter   kr. 19.760,- 
 
Kjøp av utstyr   kr.   1.833,- 
Kilometergodtgjørelse kr.   4.503,- 
Diverse reisekostnader  kr. 12.168,- 
Premier    kr.   3.716,- 
Sum driftskostnader  kr. 22.220,- 
 
Driftsresultat    kr.   2.460,- (underdekning)  
 
3. Klubber i Hordaland Skikrets 
I Hordaland skikrets er det pr. mai 2015 tre aktive Freestyleklubber. Bergen Skilag, Bergen 
Freestyleklubb og Voss Freestyleklubb.  
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4. Klubbaktivitet - Bergen Skilag Jibbegruppe 
 

Styret i jibbegruppen har i 2014 bestått av:  

Lene Instebø, sportslig leder 

Kenneth Wiik Andreassen, kasserer 

I 2014 har det ikke vært innkalt til møter for jibbegruppens styre, men det har vært korte 

møter mellom trener og sportslige leder. Sportslig leder har ikke deltatt på noen styremøter i 

regi av hovedlaget eller alpintgruppa i Bergens skilag.  

Trener for sesongen har vært Stian Eriksen (vår 2014) og Knut Lemme (høsten 2014). Begge 

har hatt hovedansvaret for inne og utetreningene. 

Jibbegruppen har i skisesongen 2014/2015 gjennomført sine skitreninger i Eikedalen 

Skisenter. Treningsdag har vært tirsdag. Medlemmene har brukt skibussen som 

fremkomstmiddel til/fra Eikedalen skisenter. Dette har fungert tilfredsstillende. Gjennom 

hele året har torsdagen vært fast treningsdag i Sandslihallen.  

Fra 2013 til 2014 viser idrettsregistreringen en nedgang i antall aktive utøver. I all hovedsak 

skyldes nedgangen at hovedmassen av medlemmene var da ferdig med videregående skole. 

Noen reiste ut av Bergen for en kortere eller lengre periode, mens andre startet tilværelse 

som student i Bergen. 

Året 2014 har vært et turbulent år for jibbegruppa. Året har vært preget av en ustabil 

medlemsmasse. Flere treninger, både innendørs og utendørs, er blitt avlyst på grunn av 

dårlig deltagelse.  

Det var 3 medlemmer som betalte treningsavgift på vårparten av 2014. Jibbegruppa fikk i 

løpet av høsten 2014 inn 5 nye medlemmer, men det ble ikke innkrevd treningsavgift for 

disse i 2014 (men i 2015). Totalt har det vært 8 medlemmer i jibbegruppa hvor 6 har vært 

aktive (5 gutter og en jente).  

Det er også gledelig å oppdage at investering i kompetanseheving blant de eldste utøverne 

nå bærer frukter. En av de eldste jibberne tok også del i treningene inneværende sesong. 

Selv om han studerte ved Høgskolen i Bergen, prioriterte Magnus Lund Husevåg, å stille på 

innendørstreningene.  

Jibbegruppen har i skisesongen 2014/2015 vært synlig på forskjellige arrangement i regi av 
Hordaland skikrets Freestylekomiteen. I tillegg til å delta da NHH inviterte til barnas dag i 
samarbeid med studentidrettslekene 11. oktober, har jibbegruppen også være deltagende 
på andre arrangement på Festplassen, Rail contest 7. mars, samt skileik i Nygårdsparken 15. 
mars. Flyers har vært delt ut. 
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Styret har fremdeles et ønske om å utdanne trenere i egne rekker. Året 2014 har det ikke 
vært mulig å sende utøver på trenerkurs, blant annet fordi skikretsen ikke har fått i stand 
kurs, men også fordi jibbegruppens utøvere har vært for unge til å delta på kurs.  
 
 
5. Bergen Freestyleklubb trening, prestasjoner kulekjøring og Freeski 2014/15 
 
Turnkassen 2014 
Treningene i turnkassen har som vanlig foregått sammen med vår faste instruktør Ole 
Barsnes. Vi hadde gode treninger i turnkassen og deltagerne betalte en egenandel på kr 
200,00 per trening. Deltagelsen var lavere enn forventet, det var ca. 20-30 medlemmer 
totalt per trening. Klubben er fornøyd med treningen som har foregått i turnkassen og med 
instruktør Ole Barsnes, i år var deltagelsen på treningen høyere enn i fjor, men ikke som 
forventet. Grunnet lavere oppmøte enn forventet måtte klubben betale en stor andel av 
kostnadene for samlingene i turnkassen. Vi hadde totalt 6 treninger. Vi inviterte også Voss 
freestyle klubb til å være med, de var med på 5 av treningene. Det var avtalt på forhånd at 
klubbene skulle dele på fakturaen. Bergen hadde totalt kr 3 000 i underskudd så dette må 
klubben dekke inn. 
 
Inne trening – Åsanehallen – Høst 2014 
Inne treningen for høsten 2013 foregikk som vanlig i Åsanehallen og var delt inn i to 
aldersgrupper med en time med trening per gruppe! Deltagelsen var noe lav i begynnelsen 
av året men tok seg opp som forventet når vintersesongen nærmet seg. Deltagelsen var på 
ca. 20 – 25 medlemmer per trening totalt, men med en del variasjon i hvilken av 
medlemmene som deltok på treningene. 
 
Inne trening Åsanehallen Vinter/Vår 2014/15 
Deltagelsen på inne treningen i vintersesongen 2014/15 var redusert i forhold til høsten.  
Det var en deltagelse på ca. 10 – 15 medlemmer pr trening totalt, men i motsetning til høst 
sesongen 2014 så var det en stabil gruppe av medlemmer som deltok treningene og det var 
også de samme som deltok på skitrening i Eikedalen. 
 

Ski trening 
Ski sesongen 2014/15 startet med den årlige turen til Hemsedal. En forelder i klubben Bente 
Iren Teigland arrangerte turen på vegne av styret. Vi har fått gode tilbake meldinger av de 
som har vært med på turen. Målet er at slike turer skal være dekket av egenandeler. Denne 
turen ble nesten dekket inn med egenandeler. 
 
Ski treningen har som vanlig foregått i Eikedalen skisenter, hver tirsdag så lenge Eikedalen 
har hatt åpent for kveldskjøring i vinter, ca. januar til mars måned. Klubben gjennomførte 
også i vinter skibuss ordning, gjennom Bergen Kommune. Skibussen har vært et positivt og 
vellykket tiltak, som vi ønsker å opprettholde. 
 
Treningen har vært delt opp i to grupper og inndelingen har vært etter alder og evne. 
Gruppen har vært Grunnteknikk og kulekjøring (0-14år) og Jibbegruppen (15 år og oppover). 
Ingvild Kvåle Bergesen, Marita Kaland og Joakim Stabæk har vært trenere i Eikedalen 
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Kulebakken ble dessverre ikke laget i år heller. Det var en liten kulebakke i barneheisen i 
Setertrekket.  
 
Trenerutvikling 
Klubben har også i år målsetning å kunne tilby våre trenere kurs og opplegg for å kunne heve 
kvaliteten på vårt tilbud.  
 
Prestasjoner kuler 
Dette skoleåret er Kathrine Arntzen Merkesdal fra Bergen, medlem av BFK som går på Voss 
gymnas toppidrett, innenfor kulekjøring. 

 Kristine Gullachsen var tatt ut til E-cup laget som skulle konkurrere i sør Europa den beste 
plasseringen ble 7.plass. Kristine og Kathrine var begge med til Finland og Sverige for å kjøre 
E-cup.  Beste plasseringen i Finland ble 4 plass til Kristine og nr. 11 til Kathrine. I Sverige ble 
beste plassering, Kristine nr. 6 og Kathrine nr. 15 

Kristine Gullachsen var også med til Junior VM hun skadet seg på trening og kunne ikke 
delta. 

Skandinavisk cup i Finland, Sverige og Norge: Kristine Gjesdal Gullachsen og Kathrine 
Merkesdal var også med på skandinavisk cup i Norge, Sverige og Finland. Beste plasseringen 
til Kathrine er 4.plass og 4.plass for Kristine. Sammenlagt ligger de et stykke bak. 

Sammenlagt i Norges cup damer Elite kom Kathrine på 2 plass. 

NM damer elite: Kathrine 4.plass Ingvild 5.plass, Kristin 7.plass , Marita 8.plass og Suzanne 9. 
plass 
 
Freeski NTG og Norgescup 
Robert Myklebusthaug går på Voss gymnas toppidrett innenfor freeski 
Niklas Helland går på NTG Lillehammer, han har vært skadet hele fjor sesongen. Kom på 3 
plass i Norgescup i februar -15. 
 
 
6. Klubbaktivitet – Voss Freestyleklubb 

 
Aktivitet for Kids gruppene 2014/2015 sesongen 
Denne sesongen har det væt mye aktivitet og god rekruttering i Voss Freestyleklubb. Vi har 
hatt rundt 40 medlemmer på Kids gjennom sesongen. 
 
Kidsene har vært delt inn i to grupper: 05 – 06 og 03 – 04.  
 
Trenerne på Kids gruppene har vært Frida Lødøen, Georg Hernes, Johannes Finne og Joachim 
Strandborg. 
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I høst startet vi samarbeid med Voss Alpin. Høy aktivitet på treningene, god hjelp fra foreldre 
og dyktige trenere har gjort sitt til at dette har fungert veldig bra. Vi ønsker å fortsette 
samarbeidet til høsten og ønsker da at Voss Alpin skal være med fra vi starter 
innetreningene i månedsskiftet august/september.  
 
Samarbeidet fortsatte på utetreningene i Bavallen. Tanken da vi startet i januar var at 
kidsene skulle kjøre variert med fokus på et høyt aktivitetsnivå. Målet var å ha ulike poster 
med porter, hopp, skileik, bølger og kuler. Det har stort sett vært to til tre forskjellige poster 
på alle treningene. Noen ganger flere. 
 
03 – 04 gruppen har stort sett holdt seg i Tråstølparken og noen treninger i kulebakken. 05-
06 gruppen har vært mest på Myre (Bavallen). 
 
Det har blitt avholdt 4 lavterskelrenn ved Bavallstunet denne sesongen. To kulekonkurranser 
og to Big Air konkurranser. Tilbakemeldingene har vært positive og inntrykket vi sitter igjen 
med er at dette er et meget bra tiltak for å øke rekrutteringen til freeski og freestyle. Dette 
må vi helt klart utvikle videre og fortsette med til neste sesong.  
 
Aktivitet kuler 14/15 sesongen 
Trenere: Joachim Strandborg, Stian Eriksen og Ingvild Bergesen 

 
Kulegjengen har hatt 3 treninger i uken i høst. To i idrettshallen og en utendørs. Fokuset i 
idrettshallen har vært akrobatikk, koordinasjon og styrke. Fokuset ute har vært spenst, 
hurtighet og utholdenhet. 
 
Det har blitt arrangert skisamlinger på Fonna, Zermatt, Funesdalen, Geilo og på Voss i løpet 
av sensommeren/høsten. 
 
I vinter har vi trent to ganger i uken i Bavallen. Vi har som oftest trent i kulebakken i 
tråstølen, både hopptrening og laps. 
 
Kulekjørerne har deltatt på 5 Norgescuprenn og 6 Skandinaviske renn i løpet av sesongen. Vi 
har vært i Voss Resort, Jyvaskyle, Drammen, Åre og Myrkdalen. 
Vinnerne av NC sammenlagt ble Nora Lødøen og Knut Lemme. Nora Lødøen og Ole Fretheim 
vant Norgesmesterskapet 2015 i Myrkdalen. 
 
Kulekjøring - Europacup og Jr. VM 2015 
Det har blitt arrangert 11 EC renn denne sesongen. Vi har vært i Krispl AUT, Airolo SUI, 
Valmalenco ITA, Jyvaskyle FIN og Åre SWE. 
 
Beste resultater: 
Kristine Gullachsen, Bergen Freestyleklubb - 6.plass EC Airolo i Sveits.  
Nora Lødøen, Voss Freestyleklubb - 8. plass EC Airolo i Italia. 
Johannes Finne, Voss Freestyleklubb - 11. plass EC Valmalenco i Italia. 
Johannes Finne, Voss Freestyleklubb - 14. plass Junior VM Valmalenco i Italia. 
Mathilde Finne, Voss Freestyleklubb - 10.plass EC Åre i Sverige.  
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Nora Lødøen, Voss Freestyleklubb - Skandinavisk Mester MO 2015 i Åre/Sverige.    
 
 
 
 
Kari Traa Skilag 
Aktiviteten i KTS har vært under Voss frestyleklubb med Joachim Strandborg som trener. 
 
Utøverne har profilert seg i vinter med seier E-cup sammenlagt seier og skandinavisk mester. 
Gutter fra 13 år ungdom er tatt inn på laget som nå består av 8 gutter og 7 jenter. Det er nå 
KTS logo på klær for å synliggjøre laget og dets utøvere. Laget har i forbindelse med barnas 
turdag på Fløyen, hatt dugnad med minihoppbakke og tumbling. 
 
KTS har pr. i dag sponsorene Dryppe – Smaksfabrikken AS, Kari Traa og Sport 1 som har 
levert skiklær. 
 
Videre jobbes det med å få nye sponsorer. Det er derfor svært viktig med og synliggjørelaget 
der det er mulig. Det har vært holdt møte med utøverne på Jondals – samlingen nå i mai.  
Målet videre er å holde laget som et elite lag i kulekjøring, Christiania freestyleklubb har 
banket på døren for rekruttering av noen utøvere. 
 
Nytt lagbilde er tatt i Bavallen og dette blir oppdatert på Facebook siden som hoved bilde. 
 
KTS driftes i dag av Kari, Atle A., Atle K. og Øyvind 
 
Årsmelding Freeski VFK 
Under første styremøte med det nye styret vart det vedtatt å dele styret inn i Freeski og 
Kulekjøring. Aina Nesse, Steinar Nestås, Kjetil Hansen og Freeski trener Kenneth Skogen ble 
valgt som Freeski komite.  
 
Komiteen kom raskt i gang med planlegging av neste års trening, men brått kom det melding 
om at Kenneth ville forlate Voss. Mye ble hengende litt i luften, men heldigvis så kom Eirik 
Øvreeide inn som ny Freeski trener.  
Eirik var raskt ute og fikk utsjekk på flere trenere på stor trampoline slik at den kunne nyttes 
på de fleste inne treninger gjennom høsten. Utpå vinteren vart det og bestemt at foreldre 
måtte komme mer på banen som lagledere for å lette organiseringen av turer og samlinger, 
og det er en ordning som har fungert godt. For kids vart dette Terje Kjelskau, og for 13+ 
Svanhild Ringheim.  
 
Me kickstarta sesongen med trenings samling på Geilo. Grunnet vær- og snøforhold ble Geilo 
valgt framfor Vierli dette året. Der deltok en god gjeng som hadde en flott helg. Gjennom 
vinteren har Borgar Bystøl også vært med som trener samen med Eirik, og vi kan alt i alt si at 
det har vært en lang og flott vinter med mye snø. 
De siste treningene fikk vi på Slettafjellet, og det var kjempebra å kunne nytte hele parken 
der. 
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Vestlandscupen i Freeski 
Vestlandscupen i Freeski er et samarbeid mellom Hovden/Bykle, Sauda og Voss. Sesongens 
første renn ble arrangert i Myrkdalen i regi av VFK. Dette ble en utfordrende konkurranse 
med mye nysnø, men i alt stilte 50 utøvere til start og dro på med flotte hopp og svev. 
Andre runde hadde Sauda ansvar for, VFK reiste nedover med minibuss fredag morgen og 
fikk en del av denne dagen som trening, konkurranse dagen gjorde vi det fint. 
Tredje runde gikk på Hovden, også her var minibussen fylt opp og turen startet torsdag 
ettermiddag og gjekk rett til inne trening, der både Voss, Hovden og Sauda deltok. Fredagen 
ble godt utnyttet til trening og så gjekk turen rett i badeland. Under konkurransen lørdag 
vart det igjen utfordring med vind og sludd, men yngre junior tok hele rekken fra 1.-5. plass i 
finalen.  
Siste runde vil gå på Folgefonna 6.juni, og vi håper på godt oppmøte og vær der og. 
Positivt at så mange av Kids gjengen har deltatt i vestlandcupen i Freeski. 
 
Norges Cup og NM 
Tre gutter i klassen yngre junior, 13-15 år, deltok på Norgescup på Hovden i mars, og 
NM/hovedlandsrennet på Hafjell i april. Nivået her er en del høyere då dette ikke er 
lavterskelrenn (med kidsklasser) slik som i Freeskicupen. Beste resultatet var en 7. plass i Big-
Air på Hafjell, og det er et bra resultat for Voss Freestyleklubb. Disse arrangementene ble 
opplevd som svært gøy og lærerik for de tre guttene som var med, og kan vel sies å være et 
«must» for de som vil satse for fullt. Til neste sesong hadde det vært bra for utviklinga i 
klubben om en kunne få med seg flere på slike renn, men det er selvsagt viktig at det er 
lavterskelrenn/freeskicupen som er hovedaktiviteten for klubben. NC/NM må være for de 
som er ute etter «det lille ekstra», og skal ikke være noe press. 
 
Open Klasse 
Open Klasse er ment å være et årlig arrangement der ski eliten og bredden samles for en 
felles avslutning av sesongen. Et «feelgood» arrangement der det ikke fokuseres på 
resultater eller prestasjoner. Her skal det være rom for alle, og det skal være god stemning! 
 
Open Klasse har gjennomført to arrangement i løpet av sesongen.  
Først ut var railjam konkurransen på Festplassen i Bergen. Tross i svært dårlig vær stilte det 
godt med deltakere, og det var god stemning helt frem til siste slutt. Benjamin Forthun fra 
Bergen Freestyleklubb stakk til slutt av med seieren.  
 
Open Klasse 2015 ble arrangert fra 23-26 april i Myrkdalen. Arrangementet er Vestlandets- 
og kanskje Norges aller største Freeski arrangement. I alt deltok det over 150 personer, og 
der i blant en rekke verdensstjerner som James Woods, Nick Goepper, Jon Olsson, Øystein 
Bråten og Gjermund Bråten, Felix Usterud Johan Berg, Klaus Finne og Anne Jorunn Tysseland 
med flere.  
 
Parkene (2. stk. En ved hotellet og en i Storhaugen) ble bygget av selveste Emil Fossheim, en 
av verdens beste innenfor sitt fag. Varemerke til Open Klasse skal være høy klasse på park, 
innhold og trivsel.  
 
Tross i varierende vær ble arrangementet en kjempesuksess, og der det bør nevnes at NSF 



 
 

Side 8 
 

ønsker å inngå et utvidet samarbeid for neste sesong. 
 

 
 
 


