
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FREESTYLEKOMITEEN SESONG 2015/2016 

 
Freestylekomiteen har hatt følgende sammensetning siden våren 2015: 
Patrik Søreide (leder), Voss Freestyleklubb - valgt for 2 år i 2015 
Hilbjørg Arntzen (styremedlem), Bergen Freestyleklubb – valgt for 2 år i 2015 
Olve Austefjord (styremedlem), Bergen Freestyleklubb – valgt for 2 år i 2015 
Åsmund K. Hårklau (styremedlem), Voss Freestyleklubb – valgt for 2 år i 2015 
 
Ingen av medlemmene i komiteen er på valg i år.  
 
1. Komite og styrearbeid 
Det har vært begrenset med møteaktivitet i komiteen siden våren 2015. Dette skyldes flere 
forhold, blant annet bytte av jobb og arbeid med Ungdoms-OL for Patrik. I fra september 
2015 har Hilbjørg vikariert for Patrik og deltatt på kretsens styremøter. Hilbjørg har og fulgt 
opp komiteens arbeid mot BFK og VFK.     
 
2. Økonomi Freestylekomiteen  
 
Freestylekomiteen har få inntektskilder og inntektene for 2015 kom i sin helhet fra tilskudd 
fra NSF og sponsorinntekter. Utdrag fra regnskap under.  
 
Sponsorinntekter  kr. 18.008,- 
Tilskudd NSF    kr. 14.000.- 
Sum driftsinntekter   kr. 32.008,- 
 
Instruktørhonorar  kr.   1.500,- 
Arrangementkostnader kr. 10.000,-  
Diverse reisekostnader  kr.   9.758,- 
Premier/gaver   kr.   5.000,- 
Sum driftskostnader  kr.  26.528,- 
 
Driftsresultat    kr.   5.750,-  
 
Inntektene har økt i fra 19.760,- i 2014/2015 sesongen til 32.008,- for 2015/2016 sesongen.   
Det er og en svak økning i kostnadene, økning fra 22.220,- til 26.528,- 
 
3. Klubber i Hordaland Skikrets 
I Hordaland skikrets er det pr. mai 2016 to aktive Freestyleklubber. Bergen Freestyleklubb og 
Voss Freestyleklubb. I aktiviteten i Bergen Skilag er for tiden innstilt på grunn av mangel på 
medlemmer. Komiteen håper at interessen for jibbegruppen tar seg opp og at Bergen Skilag 
ser muligheten til å starte opp en ny jibbegruppe kommende sesong.  
 
 
 
 



 
 

 
4. Bergen Freestyleklubb trening, prestasjoner kulekjøring og Freeski 2015/16 
 
Turnkassen høsten 2015 
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 har vært bra, 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. Vi hadde totalt 6 treninger. 
Vi inviterte også Voss Freestyle Klubb til å være med, de var med på 4 av treningene. Det var 
avtalt på forhånd at klubbene skulle dele på fakturaen om ikke det gikk i pluss med 
egenandeler. 
 
Inne trening: 
 
Inne trening – Åsanehallen – Høst 2015 
Innetreningen for høsten 2015 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. Det er også kommet inn nye medlemmer. 
Ansvarlige trenere Simen Gjelsvik og Olve Austefjord. 
 
Inne trening Åsanehallen Vinter/Vår 2015/16 
Deltagelsen på innetreningen i vintersesongen 2015/16 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 
 
Skisesongen 2015/16 startet med den årlige turen til Hemsedal. En forelder i klubben, Ragna 
Marie Waagø, arrangerte turen på vegne av styret. Vi har fått gode tilbakemeldinger av de 
som har vært med på turen. Målet er at slike turer skal være dekket av egenandeler. Denne 
turen gikk i pluss. 
 
Skitreningen 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, og Joakim Stabæk har vært trenere i Eikedalen. 
 
Kulebakken ble laget til i slutten av sesongen. Det var også en liten kulebakke i barneheisen 
ved Setertrekket.  



 
 

 
Trenerutvikling 
Klubben har også i år målsetning å kunne tilby våre trenere kurs og opplegg for å kunne heve 
kvaliteten på vårt tilbud.  
 
Renn 
Klubben arrangerte renn i Big Air og kulekjøring i Eikedalen i mars og februar 2016. 
 
Prestasjoner  

Kuler: 
Kristine Gullachsen og Kathrine Merkesdal var tatt ut til E-cup laget som skulle konkurrere i 
sør Europa, Norden og Russland. Beste plasseringen i Europacup for Kristine er 6. plass og 
Kathrine er 8.plass. 

Nordisk cup i Finland, Sverige og Norge: Kristine Gjesdal Gullachsen og Kathrine Merkesdal 
var også med på nordisk cup i Norge, Sverige og Finland. Beste plasseringen til Kathrine er 
3.plass og 2.plass for Kristine. Sammenlagt ligger de et stykke bak. 

Renn i Eikedalen: Damer Elite: Kathrine Merkesdal 1. plass, Ungdom: Andreas Utne 1. plass 
og Andrea Sulen deltok kids klassen. 

Sammenlagt i Norges cup for damer Elite kom Kathrine på 2 plass med samme poengsum 
som vinneren. 

NM og hovedlandsrenn i Myrkdalen 

NM damer Elite: Kathrine 3.plass.  
Andreas Utne nr. 1 i hovedlandsrenn ungdom.  
Andrea Sulen deltok i kids klassen. 
 
Freeski og Norgescup 
Niklas Helland Freeski har deltatt på renn i inn og utland. Han kom til NM finalen. 
 
Emil Hortland går på Ski Freestyle & Freeride NTG Geilo. 
Han har også deltatt i flere renn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5. Klubbaktivitet – Voss Freestyleklubb 

 
Aktivitet for Kids gruppene 2015/2016 sesongen 
Denne sesongen har det væt mye aktivitet i Voss Freestyleklubb. Vi har hatt rundt 40 
medlemmer på Kids gjennom sesongen. 
 
Kidsene har vært delt inn i to grupper: 04 – 05 og 06 – 07. Noen av de født i 2004 har trent 
med de eldre.  
 
Trenerne på Kids gruppene har vært Nora Lødøen, Georg Hernes, Synva Finne, Ole Andre 
Rykke Almenningen og Joachim Strandborg. Foreldre og andre trenere har steppet inn når 
det har vært nødvendig. 
 
I høst samarbeidet vi med Voss Alpin på innetreningene. Høy aktivitet på treningene, god 
hjelp fra foreldre og dyktige trenere har gjort at treningene har fungert bra. Det skal 
vurderes i styret om samarbeidet skal fortsette til høsten igjen. Et kriterie må være at 
samarbeidet skal være både på utetreninger og innetreninger, for på utetreningene denne 
sesongen skled samarbeidet ut og klubbene trente hver for seg.  
 
I tillegg til trening på Voss har det også blitt arrangert turer til turnkassen og ADO Arena. 
 
På utetreningene i vinter har 06 – 07 gruppen stort sett holdt seg på Myre. 04 - 05 gruppen 
har kjørt på hele fjellet. 
 
Det har blitt avholdt 4 lavterskelrenn 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. Veldig bra deltakelse på rennene. 
 
 
Aktivitet kuler 15/16 sesongen 
Trenere: Joachim Strandborg og Tevje Nikolai Lie Andersen som hjelpetrener på div 
samlinger og renn.  

 
Kulegjengen har hatt 3 treninger i uken i høst. To i idrettshallen og en ute på idrettsbanen. 
Fokuset i idrettshallen har vært akrobatikk, koordinasjon og styrke. Fokuset ute har vært 
spenst, hurtighet og utholdenhet.  
 
Det har vært skisamlinger på Fonna, Zermatt, Geilo og på Voss i løpet av sensommeren, 
høsten og før jul. 
 
I vinter har vi trent to ganger i uken i Bavallen. Kulebakken i tråstølen har vært tilgjengelig 
deler av vinteren, men utenom det har det blitt kjørt laps i park og blitt trent en del teknikk 
på starten av sesongen.  
 
 



 
 

Norgescup og Nordisk Cup 2016 
 
Kulekjørerne har deltatt på 5 Norgescuprenn og 6 Nordiske renn i løpet av sesongen. Vi har 
vært i Jyvaskyle, Åre, Eikedalen og Myrkdalen. 
 
Vinnerne av Norgescupen sammenlagt ble Nora Lødøen og Georg Hernes. Hedvig Wessel og 
Vinjar Slåtten vant Norgesmesterskapet 2016 i Myrkdalen.  
 
Georg Hernes vinner av den Nordiske Cupen sammenlagt. 
Nora Lødøen 2.plass i den Nordiske Cupen sammenlagt. 
Ole Andre Rykke Almenningen 4.plass i ungdomsklassen i Nordiske Cupen sammenlagt. 
 
Europacup 2016 
 
Laget: 
 
Georg Hernes 
Johannes Finne 
Kenneth Rykke Almenningen 
Ole Andre Rykke Almenningen 
 
Nora Lødøen 
Kristine Gullachsen 
Kathrine Merkesdal 
Synva Finne 
 
Det har blitt arrangert 14 EC renn denne sesongen. Vi har deltatt på renn i Albiez FRA, 
Valmalenco ITA, St. Gallenkirch AUT, Krasnoe Ozero RUS, Jyvaskyle FIN og Åre SWE. 
 
Beste resultater: 
Nora Lødøen 6.plass og Kristine Gullachsen 7.plass i Europacupen sammenlagt (40 
deltakere). Georg Hernes 23.plass sammenlagt (86 deltakere). 
 
Kristine Gullachsen 3.plass EC Albiez 
Nora Lødøen 1.plass EC Valmalenco 
Georg Hernes 6.plass EC Valmalenco 
 
 
Årsmelding Freeski 
Freeskiavdelinga har bestått av utøvarar i alle dei tre gruppene; 06-07, 04-05 og 2003+. På 
innetreningane i haust hadde dei to yngste gruppene Georg, Nora og Hermund som trenarar. 
Den eldste gruppa hadde i hovudsak Eirik Øvreeide som trenar, men med bistand både frå 
Klaus Finne, Cato Lægreid og Dag Sandvik. Borgar Bystøle har vore med som hjelpetrenar 
innimellom. Den eldste gruppa hadde ei triveleg avslutning i vindtunnelen før jul. Etter at 
utetreningane kom i gang har det vore meir ustabilt med trenarar, spesielt for den eldste 
gruppa, og det har mangla struktur på opplegget. Det er diverre ikkje lett å få tak i trenarar 
med spisskompetanse slik dei eldste treng, men styret jobbar med saka. 



 
 

 
Freeskicupen 2015/2016 møtte ein del «skjær i sjøen». Avslutninga på Fonna juni 2015 vart 
avlyst grunna dårleg vær. Utpå hausten vart det gjennomført ei barmarkssamling på Hovden, 
der samanlagtpokalane for freeskicupen 2014/2015 vart delt ut. Den planlagte samlinga på 
Vierli i desember vart avlyst grunna lite snø, og Hovden sitt slopestylerenn i januar vart noko 
amputert grunna stormen «Tor», og Voss kom seg ikkje over fjellet for å delta. I februar 
gjennomførte Voss eit bra slopestylerenn i Voss Resort, i strålande sol! Sauda var også 
heldige med sitt renn i mars. Diverre møtte ikkje nokon frå Hovden på desse to renna. 
Planlagt avslutning for freeskicupen 2015/2016 er juni. 
 
Freeskigruppa har også arrangert to lågterskelrenn i Voss Resort, gjennomført som Big-air 
Jam, med god deltaking. 
 
Ei handfull utøvarar har reist rundt på diverse renn i tillegg til freeskicupen; m.a. Buskerud 
Freeskicup på Geilo, Drammen og Kongsberg, samt frittståande konkurransar i Lommedalen 
og Hemsedal. Denne sesongen valgte Norges Skiforbund å heva aldersgrensa for å delta i 
Norgescupen, og det har vore ein medverkande årsak til at ingen frå klubben har delteke der 
i år. 
 
Årsmelding KT skilag: 
Har ikkje fått inn melding, men aktivitet har det vore og det gjennom klubb og landslag. 
Dryppe er hovedsponsor og KT har levert klede.  
 
Medlemsregistrering VFK pr. april 2016: 
 

 Freeski Kular Total 

Gutar 6-12    39 

Jenter 6- 12   13 

Gutar 13-19 17 7 24 

Jenter 13- 19  2 2 

Gutar 20 - 25  3 3 

Jenter 20 -25 1 1 2 

Gutar 26  -     

Jenter 26-     

TOTAL   83 

 
Open Klasse 
Open Klasse ble i år arrangert for andre gang. Arrangementet 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 både i og utenfor bakken! 
 
Open Klasse 2016 ble arrangert fra 28. april til 01. mai i Myrkdalen. Arrangementet tar sikte 
på å samle ski og snowboard entusiaster for en langhelg med sol, slush og godt vennskap. I 
alt deltok det i år over i år 210 personer (150 deltagere og vel 60 frivillige), og der i blant en 
rekke verdensstjerner som James Woods, Matt Walker, Jonas Hunziker, Jon Olsson, Øystein 



 
 

Bråten, Felix Usterud Johan Berg, Klaus Finne, Anne Jorunn Tysseland, Johanne Killi med 
flere.  
 
Nytt av året 
 
Parken 
Parken ble i år i hovedsak anlagt i området langs Myrkdalsekspressen. Dette fungerte meget 
bra, og gjorde sitt til at alt av logistikk ble vesentlige lettere å håndtere enn i fjor. Det ble og 
lettere å holde oversikt over aktiviteten samt å vedlikeholde elementene gjennom 
arrangementets 4 dager.  
 
Sosialt for alle 
I år ble det fokusert på å skape en felles møteplass for utøverne, på tvers av alder og 
ferdighet. Dette ble løst på to plan. 1. ved at parkene ble designet slik at den passet for både 
nybegynnere og viderekomne. 2. det ble etablert en møteplass/riders lounge inne på 
Myrkdalen Hotel. Riders loungen inneholdt sofakroker, bordtennisbord og ishockey-spill. 
Dette var en suksess og noe som vi vil videreutvikle.  
 
Ski og snowboard 
Open Klasse skal favne bredt og være en arena både for ski og snowboard. Det lykkes vi med 
å få til i år. Antall skiutøvere er p.t. i stort flertall, men det er gledelig å se at vi har fått et 
fotfeste innenfor snowboard og at det er en vesentlig økning fra i fjor 
 
Deltakelse fra andre klubber  
Det har i år vært satset mye på å tiltrekke seg klubbmiljøer. Dette er gjort ved å sende ut 
invitasjoner og opprette direkte kontakt med klubbledere/trenere. Det er gledelig at Geilo 
Freeski velger å komme med over 20 utøvere og om lag 10 foreldre. 
 
Andre Open Klasse arrangement 
Open Klasse arrangerte i romjulen en rail-jam i Myrkdalen. Dette var en lavterskel 
konkurranse med god og bred deltakelse.  
 
 
Sammendrag av aktivitet i Hordaland skikrets 
Hordaland skikrets har et av norges største freestylemiljøer, innenfor både kulekjøring og 
freeski. Kulekjøring er relativt stabilt i forhold til utøvere, antall årlige samlinger og 
konkurranser/renn. Freeskimiljøet på Vestlandet er voksende og det dukker stadig opp nye 
og bedre konkurranser, etterhvert som klubbene får mer og bredere erfaring.  
 
Totalt sett er vi meget fornøyd med utviklingen, og det blir spennende å se hvordan det 
utviklingen fortsetter frem mot kommende sesong.  
 
 
 
 

 
 


