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1. Program skikretsens ting 

 

10.00 – 13.00: Fagmøter komité  

 

13.00 – 14.00: Lunsj – På Idrettens hus  

 

14.00 – 15.00: Skikrets ting 

 

15.00 – 16.00: Roar  Hjelmeset om lagarbeid i verdens beste landslag i langrenn. 

 

16.00 – 17.00: Gunnhild Dugstad om arbeid i Skiforbundet som organisasjon og antidoping 

arbeid. 
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2. Saksliste 

1. GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

3. VALG AV: 

a. Møteleder 

b. Referent 

c. 2 representanter til å undertegne protokollen  

4. ÅRSBERETNINGER STYRE OG KOMITEER 

5. REGNSKAP 

6. LAGKONTINGENT 

7. HANDLINGSPLAN 

8. INNKOMNE FORSLAG 

9. VALG 
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3. Sakenes behandling 

SAK 1:  GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

 

  Styrets forslag til vedtak: 

 

Representantenes fullmakter, kontrollert av skikretsstyret, godkjennes.  

  ____ stemmeberettigede representanter. 

 

SAK 2:  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

 

  Styrets forslag til vedtak: 

 

A. Innkallingen godkjennes. 

 

B. Sakslisten med de forslag som er mottatt innen fristen 

30.5.2015 godkjennes som fremlagt. 

 

 

 

SAK 3:  VALG AV: 

 

A. Møteleder 

 

_________________________________________________________ 

 

B. Referent 

 

_________________________________________________________ 

 

C. 2 representanter til å undertegne protokollen 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

SAK 4:  ÅRSBERETNING STYRE OG KOMITEER 2014/2015: 

 

 Se egne vedlegg 4-8 

 

  Styrets forslag til vedtak:  

 Årsberetninger for perioden 2014/2015 godkjennes.  
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SAK 5.  REGNSKAP 

  

 Se vedlegg 10 

 
 

 Styrets forslag til vedtak:  

Regnskapet for 2014 godkjennes.  

 

 

SAK 6.  LAGKONTINGENT 

   

Lagkontingenten er i dag:  

  - for lag opp til 50 medlemmer:     kr. 1500,- 

  - for lag fra og med 50 opp til 150 medlemmer:   kr. 2500,- 

  - for lag over 150 medlemmer    kr. 3000,- 

 

Dette er lavere enn sammenlignet med andre skikretser. Sist justering for Hordaland 

skikrets var i xxxxx. Styret foreslår å øke lagkontingenten noe. Forslaget innebærer at 

Hordaland Skikrets nærmer seg nivået til andre kretser.  
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Styrets forslag til vedtak:  

 

Kontingenten økes til følgende satser:  

 

  - for lag opp til 50 medlemmer:     kr. 2500,- 

  - for lag fra og med 50 opp til 150 medlemmer:   kr. 3500,- 

  - for lag over 150 medlemmer    kr. 4500,- 

 

 
SAK 7.  HANDLINGSPLAN 

 

Se vedlegg 9 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Handlingsplanen godkjent som fremlagt.  

 

   

SAK 8. INNKOMNE FORSLAG 

 

 

SAK 9. VALG 

Valgkomiteens innstilling på kandidater til skikretsens styre og komiteer: 

 

 Stilling Medlem      Status 

     

  Skikretsstyret 

 Leiar  Ida Sætersdal      Ny (2 år) 

 Nestleiar Erik Trellevik        1 år igjen 

 Medlem Gunn Berit Lunde-Aarvik    Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Stian Engevik  Stord IL    1 år igjen 

 Leder LK Beate Vinkler Rasmussen    Ny (2 år) 

 Leder AK Bård Seterås      Ny (2 år) 

 Leder HKK Odd Rolland      Gjenvalg (2 år)  

 Leder FK Patrik Søreide      Gjenvalg (2 år)

    

    

  Alpintkomiteen (AK)     

 Leder  Bård Seterås Fana alpin    Ny  (2 år) 

 Medlem Torgils Bryn, nestleder    Gjenvalg (1 år) 

 Medlem Fredrik Hald      Ny (2 år) 

 Medlem Arnt Georg Kolle     Ny (1 år) 

 Medlem Tor Mausburger     Gjenvalg (2 år) 

   

     

  Langrennskomiteen (LK)     

 Leder  Beate Vinkler Rasmussen    Ny (2 år) 

 Medlem Magne Skjeldal     Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Inge T Nilsen       Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Turid Måge      1 år igjen 
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 Medlem Petter M Blindheim     1 år igjen 

 Medlem Hege Færø-Finnvik      Ny (2 år) 

       

  Stilling Medlem        Status 

 

  Hopp-kombinertkomiteen (HKK)    

 Leder  Odd Rolland      Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Arnfinn Gjerstad       Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Magne Sørestrand      Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Ole Arvid Barvoll       Gjenvalg (1 år) 

 Medlem Frode Dyrdal       Gjenvalg (1 år) 

       

    

  Freestylekomiteen (FK)    
 Leder  Patrik Søreide,       Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Åsmund Hårklau Knapstad     Gjenvalg (2 år) 

 Medlem Hillbjørg Arntzen      1 år igjen 

 Medlem Arild G. Hansen,      Gjenvalg (2 år) 

 Medlem        Ny(1 år) 

 

Slutt. 
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4. Styrets årsberetning  

Vedlegg 4                       

ÅRSBERETNING HOVEDSTYRET 2013 - 2015 

Visjon og verdier 
Hordaland Skikrets bygger sin aktivitet på Norges Skiforbunds visjon og verdier. Disse er:  

 
Visjon: 
NSFs visjon er “mange, gode og glade skiløpere” 
 
Verdier: 
NSFs verdier er: “Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og 
ærlighet”. 

 

Hordaland Skikrets sine hovedmål er:  
 Å skape skiglede for barn og unge i Hordaland.  

 Å være en støttefunksjon og fungere som et bindeledd for klubbene i Hordaland for at disse 
skal kunne drive sin aktivitet på en best mulig måte.  

 Å tilby kompetanseheving for klubbene.  

 Å legge til rette for løpere som ønsker å konkurrere på et høyt nivå 

 
 
 

I tingperioden 2013 / 2015 har hovedstyrets sammensetning vært slik: 

 
Funksjon Navn Lag 

   

Leder Lars Tennebekk Loddefjord IL 

Nestleder Erik Trellevik Tertnes Alpin 

Styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik Bulken IL 

Styremedlem Stian Engevik Stord IL 

Leder alpint Pål Hauge Bergen Skilag 

Leder freestyle Patrik Søreide Voss Freestyleklubb 

Leder hopp / komb Odd Rolland Ulvik IL 

Leder langrenn Ida Setersdal T&I Viking 
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Komiteene har bestått av: 

 

Alpint 
Leder Pål Hauge Bergen skilag 

Medlem Bård Sæterås Fana alpin 

Medlem Torgils Bryn Voss il 

Medlem Tor Mausburger Odda il 

Medlem Rune Skogen Samnanger il 

Medlem Hans Martin Strømberg Tertnes alpin 

 

Freestyle 
Leder Patrik Søreide Voss Freestyleklubb 

Medlem Åsmund Hårklau Knapstad  Voss Freestyleklubb 

Medlem Arild G. Hansen Bergen Freestyleklubb 

Medlem Hillbjørg Arntzen  Bergen Freestyleklubb 

Medlem Lene Instebø Bergen skilag 

(jibbegruppe) 

 

Hopp – kombinert 
Leder Odd Rolland Ulvik il 

Medlem Arnfinn Gjerstad Bulken il 

Medlem Magne Sørestrand Eldar il 

Medlem Ole Arvid Barvoll Tertnes il 

Medlem Frode Dyrdal Bjørgum il 

 

Langrenn 
Leder Ida Sætersdal Tif Viking 

Medlem Rune Hestnes Osterøy il 

Medlem Magne Skjeldal  Bulken il 

Medlem Inge T Nilsen Fana il 

Medlem Turid Måge Voss il 

Medlem ungd.representant Petter M. Blindheim Bulken il 

 

Valgkomite 
Leder Ingrid Turtveit Voss il 

Medlem Arild Hansen Bergen Freestyleklubb 

Medlem Harald Lie Tif Viking 

Medlem Terje Mo Kvam lsk 
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Hovedstyret 
Det er avholdt 13 styremøter i perioden. Administrasjonssjef og komitelederne har hatt god 

kommunikasjon som igjen gjør at komiteene fungerer meget godt.  

Styret har i perioden gjennomført 2 haustcamper på Bømoen, hvor det har vært rundt 100 

jenter og gutter med hvert år. Dette er et viktig arrangement som er blitt en tradisjon for 

skikretsen. 

Styret har endelig klart å arbeide fram en handlingsplan som vi kan arbeide videre med. For at 

en handlingsplan skal fungere, er det viktig at den inneholder realistiske og oppnåelige mål. 

Dette er et tidkrevende arbeid som må arbeides med hele tiden. 

 

Administrasjonen 
Bernt Rusten er ansatt i 100 % stilling som administrasjonssjef i Hordaland skikrets. NSF har 

arbeidsgiveransvaret og lønnsutbetalinger. Hordaland skikrets betaler en egenandel pålydende 

100 000,- for å ha Bernt Rusten i denne stillingen. I tillegg kan NSF benytte 10 % av 

stillingen til felles prosjekter for kretsene eller prosjekter i NSF.   

 

Økonomi 
Skikretsen har sunn økonomi og god økonomistyring. Etter fradrag for tapte fordringer tilbake 

til 2008, så var 2013 regnskapet ført med kraftig underskudd. I 2014, er dette snudd til ett lite 

overskudd. Se detaljer i vedlagte dokumenteter. 

 

Arrangement 
Hordaland skikrets har vært arrangør og medarrangør på mange ulike arrangment i 

inneværende periode. Her kan nevnes: 

- Høstcampen 2013 med over 100 barn mellom 11-15 år. 
- Skidag for funksjonshemmede i Myrkdalen i samarbeid med idrettskretsen og Nav. 
- Høstcampen 2014 med over 100 barn mellom 11-15 år.  
- Aktivitetsdag på Festplassen- Barnas dag, med minihoppbakke og reklame for 

freestyleklubbene. 
- Skidag for funksjonshemmede i Myrkdalen i samarbeid med idrettskretsen og Nav. 
- Vinteraktivitetsdag på Sjusete i Kvam. 
- Barnas skidag i Nygårdsparken i samarbeid med Vilvite senteret og TIF Viking. Over 

800 barn deltok. 
Komiteene i Hordaland skikrets har også vært med å arrangert mange bredde og 

rekrutteringsarrangement i perioden. Se detaljer i vedlagte dokumenter.  

  

Utdanning 
I perioden har det vært god aktivitet på utdanning i skikretsen. Det har totalt vært arrangert: 

- 6 Trener I kurs (langrenn, alpint, freestyle). 
- 1 Trener II kurs (langrenn) 
- 2 TD kurs (langrenn) 
- 2 Foreldre/lederkurs på Høstcampen med ulikt faginnhold. 
- Flere dagskurs med klubber og regioner i samarbeid med Olympiatoppen og 

komiteene.  
Det har vært bra interesse blant klubbene for kurs, og dette har vært ett prioritert arbeid for 

skikretsen.  
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Sponsorer 
Hovedstyret har ikke lykkes  å få på plass en hovedsponsor i denne perioden. Dette er et 

tidkrevende arbeid, i tillegg til at styrets sammensetning gjerne ikke har den kompetanse som 

kreves for å klare å få i havn en sponsoravtale. Løsningen er kanskje å leie inn kompetanse til 

dette arbeidet. Dette er viktig at hovedstyret jobber videre med i kommende periode. 

Komiteene jobber også med å skaffe sponsorer. Noen har småsponsorer, mens andre er uten.  

 

Markedsføring 
For at vi skal klare å få enda større skiaktivitet i kretsen vår, er det viktig å synliggjøre at 

Hordaland skikrets eksisterer. Vi driver skiaktivtet på alle nivå, med tilbud spredd utover hele 

fylket. Her har styret en viktig jobb å gjøre fremover. I dag foregår dette gjennom 

hjemmesiden og facebook siden vår. De forskjellige grenene og administrasjonssjefen har 

vært med på forskjellige arrangementer for å synliggjøre skiidrettene sine. 

 

 

 

Fra kretsleder 
Først må jeg få lov å takke utøvere, foreldre, trenere, leder og alle tillitsvalgte for en fantastisk 

periode med utrolige aktiviteter og resultater på alle nivåer. I tillegg må jeg få takke 

frivilligheten for all den tid dere legger ned i skiidretten. Uten alle dere jeg her har nevnt, 

kunne vi ikke drevet med skiidrettene våre. 

Samarbeid mellom lagene i skikretsen er veldig bra. Dette hadde ikke vært mulig uten det 

arbeidet komiteene gjør. Dere skaper et samhold på tvers av grenene som igjen skaper 

aktivitet og rekruttering til skiidretten. Likevel har vi ikke klart å øke medlemstallet denne 

perioden. Noe skyldes lite snø i første del av perioden, og noe skyldes nok den medieomtalen 

skiidretten har fått innen kostnader og annen negativ omtale siste året. Tenker da spesielt på 

utstyrshysteriet ned i lav alder. 

 

Inneværende tingperiode begynte på en måte vi ikke har opplevd på lenge, nemlig lite eller 

ingen snø i mange skianlegg i Hordaland. Dette medførte mye frustrasjon bland utøvere, 

arrangører og ikke minst komiteene som måtte forandre på terminliste etter hvor snøen var. 

Likevel klarte dere å gjennomføre de fleste rennene i alle grenene. Få renn ble avlyst, men  

det negative var kanskje at mange renn ble avviklet på få anlegg. Dermed fikk vi ikke vist 

aktiviteten rundt i alle de fantastiske anleggene vi har i vår krets. 

Sesongen som nettopp er avsluttet, faller inn i historien som en av de mest snørike sesonger i 

senere tid. Det vi har opplevd i vinter med mye snø, avler også mye aktivitet.  

Idrettslagene har også denne sesongen gjort et fantastisk arbeid, og den snøfattige vinteren i 

fjor glemmer vi fort. 

Det å se 10 barn som står på ski for første gang og det å se Sjur Røthe vinne femmilen i 

Holmenkollen er for meg like store prestasjoner. I begge tilfellene ser vi en skiglede og en 

prestasjon som det virkelig står respekt av.  

Det ble arrangert små og store arrangementer på fantastisk måte i inneværende periode, og 

gode arrangementer er noe våre arrangører er kjent for både innenlands og utenlands. 

 

Til slutt vil jeg takke for meg etter syv år som leder av en fantastisk skikrets. Det har vært en 

periode med mange spesielle oppgaver, som man gjerne ikke forbinder med skiidrett. Men 

hovedsakelig har det vært syv innholdsrike og ikke minst lærerike år. Da jeg i 2012 ble 

operert for kreft, begynner man ofte å tenke på livet på en ny måte. Dessverre har ikke 
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kroppen blitt like pigg etterpå, noe som jeg sliter med enda. Derfor har jeg gått noen runder 

med familie og ikke minst meg selv, og har kommet til at nå får andre ta over og styre 

skikretsen. I disse syv årene har jeg blitt kjent med mange fantastiske mennesker innen 

skiidretten i Norge og ikke minst i skikretsen vår. Dette er minner jeg kommer til å ha resten 

av livet. 

Tusen takk for meg! 

 

Lars Tennebekk 
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5. Langrennskomiteens årsberetning 

Vedlegg 5 

 

 
 

 

ÅRSMELDING LANGRENNSKOMITEEN  

SESONG 2014/2015 

 
Langrennskomiteen har hatt følgende sammensetning siden juni 2014:  

Ida T. Sætersdal, TIF Viking (leder) – valgt for 2 år i 2013   

Rune Hestnes, Osterøy IL (kasserer) – valgt for 2 år i 2013  

Magne Skjeldal, Bulken IL (styremedlem) – valgt for 2 år i 2013  

Inge Nilsen, Fana IL (styremedlem) – valgt for 2 år i 2014 

Turid Måge, Voss IL (styremedlem) – valgt for 2 år i 2014 

Petter M. Blindheim, Bulken IL (ungdomsrepresentant) – valgt for 2 år i 2014 

 
1. Styrearbeid 

Styret har hatt 7 møter siden forrige vårmøte. I tillegg har leder LK, administrasjonssjef og 

Steinar Røthe deltatt aktivt i arbeidet med utvikling av Team Veidekke Vest i samarbeid med 

Sogn og Fjordane Skikrins, Agder og Rogaland Skikrets og Norges Skiforbund.  Leder LK 

har i tillegg møtt i kretsstyret, deltatt på NSFs høstmøte 2014 og NSFs vårmøte 2015. Petter 

M. Blindheim deltok også på høstmøtets ungdomsseminar. LK hadde dessverre ingen 

deltakere på NSFs ting våren 2014. I tillegg til løpende saker, har styret utviklet en håndbok 

for langrennskomiteen, en håndbok for reiseledere ved nasjonale renn, et årshjul og 

videreutviklet LKs handlingsplan fra 2013.  

 
2. Treningssamlinger 

Flere klubber har arrangert samlinger i samarbeid med LK i sesongen som gikk:  

 Juniorsamling på Osterøy ved Osterøy IL juni 2014 

 Ungdomssamling for aldersgruppen 13-16 på Stord ved Stord IL august 2014 

 Juniorsamling i Herresåsen ved Vossalangrenn september 2014 

 Haustcamp for aldersgruppen 11-15 på Bømoen ved Hordaland Skikrets september 2014 

 Jentesamling for aldersgruppen 13-16 ved Fana IL oktober 2014 

 Ungdomssamling for aldersgruppen 15-16 ved Vossalangrenn januar 2015 

 

 
3. Renn 

Vinteren 2014/2015 var fantastisk, med mye snø i regionen. Etter en dårlig fjorårs sesong, var 

vi glad for at kun ett renn ble avlyst i år. Viking måtte dessverre avlyse pga vinterstormen 

«Nina». Ellers ble alle terminfestete renn arrangert etter planen. Dessverre ser vi en nedgang i 

antall startende på en del viktige renn. Årets kretsmesterskap hadde kun rundt 200 deltakere 

per dag. Hordaland Skikrets bidrog sterkt til barneskirenn i Nygårdsparken den 14. mars. Hele 
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800 barn deltok på rennet som ble arrangert i samarbeid med TIF Viking og Vil Vite i Bergen. 

Rennet ble en god inntektskilde for LK.  

 

Turrennene opplever en stor nedgang i antall deltakere. Dette er likt over hele landet, men 

med i underkant av 100 deltakere på enkelte turrenn gir det som kan være et flott tilbud til 

løpere og en god inntektskilde for kretsen grunn til bekymring.  

  

Vi vil nok en gang takke alle frivillige som sørger for at barn, unge og voksne får gå renn 

nærmest hver helg i vår region vinteren gjennom.  
 

 

4. Kretscup 

Kretscupen ble gjennomført for tredje år på rad. Vi opplever at kretscupen er populær, men vi 

ser også at kretscupen ennå ikke får stor oppmerksomhet under de ulike rennene. Vi ønsker å 

videreføre kretscupen og jobbe for et enda bedre samarbeid med arrangørklubbene for 

ytterligere markedsføring av kretscupen.  

 
5. Nasjonale renn 

LK er fornøyd med administrasjonen rundt de nasjonale rennene, og noen justeringer ble gjort 

forut for sesongen. Klubbene har vært raske med betaling av felleskostnadene, noe som er 

avgjørende for driften vår. Mange gjør en uvurderlig jobb som reiseledere og smørere på 

rennene. Stor takk til alle. LK hadde høsten 2014 et fellesmøte med de utvalgte 

reiselederne/smøresjefene for å gå gjennom opplegget. Det ble også utviklet en håndbok for 

reiseledere/smørere i år.  

 
6. Ungdomsstafetten 

LK organiserte og foretok uttak til Ungdomsstafetten i Holmenkollen for klassene 15 og 16. 

Hordaland deltok også i år med to lag. LK foretok uttak av lagene. Egenandelen gikk noe opp 

i år, men likevel ikke mer enn at de seks løperne som deltok fikk en stor opplevelse for en 

relativt lav egenandel. LK har bevisst valgt å bruke noe av overskuddet på dette 

arrangementet, fordi vi tror Ungdomsstafetten fungerer som en stor inspirasjon for unge, 

lovende løpere i kretsen.   

 

Følgende løpere gikk Ungdomsstafetten for Hordaland i år:  

 

Lag 1:  

Emma Skjoldli, Bulken IL 

Olve Ure, Voss IL 

Guro Skjeldal, Bulken IL 

August Sandnes, Fana IL 

 

Lag 2:  

Olav Sivertsen Mønstre, Fana IL 

Eivor Vestrheim Skjerven, Bulken IL 

Tore Akerlie, Voss IL 

Karen Aarskog Sætersdal, TIF Viking 
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7. Uttakskriterier 

Uttakskriteriene for stafetter under junior-NM, Hovedlandsrennet og Ungdomsstafetten ble 

videreført. Disse ser nå ut til å fungere godt.  

 
8. Kurs og kompetanse 

Vi har hatt følgende kurs i løpet av perioden:  

 Trener I-kurs ved Bernt Rusten med 11 deltakere.  

 Trener II-kurs ved Bernt Rusten med 9 deltakere. 

 Skøytekurs for private ved Bernt Rusten og Ida T. Sætersdal (til inntekt for kretscupen). 

 Fagseminar under Haustcampen. Denne gang ble det avholdt på Bømoen. Vi hadde svært gode 

foredragsholdere i Bent Kvamme, Steinar Røthe (smørekurs) og representant fra idrettskretsen 

som holdt kurs i Klubbadmin. 15 deltok på hele eller deler av dagen. Vi ønsker å gjøre 

seminaret enda mer attraktivt da vi tror dette kan virke samlende og inspirerende både for 

foreldre, ledere og trenere i Hordaland. 

 TD/arrangør-kurs ved Johan Børsheim med 13 deltakere.   

 
9. Informasjon 

Hjemmesiden og e-post er de viktigste informasjonskanalene. Det virker som om 

informasjonen flyter bedre enn tidligere, mye takket være iherdig innsats fra Bernt Rusten. Vi 

har også forsøkt å bruke Facebook aktivt, og ser at denne kanalen gjør at informasjonen flyr 

noe lettere.  

 
10. Økonomi 

Den økonomiske tilstanden i LK er nå stabil. LK gikk med et underskudd på 20.000 kroner i 

2014. Dette var omtrent som forventet, og regnskapet for 2015 ser ut til å gå mot et lite 

overskudd. LK har ingen hovedsponsor per dags dato.  

 
11. Team Veidekke Vest 

Hordaland Skikrets har fått på beina regionlaget Team Veidekke Vest i samarbeid med Agder 

og Rogaland Skikrets, Sogn og Fjordane Skikrins og Norges Skiforbund. I tillegg til et stort 

bidrag fra NSF, har teamet per i dag sponsormidler verdt 300.000 kroner for første driftsår. 

Team Veidekke Vest skal være en selvstendig driftsenhet, og skal ikke gå på bekostning av 

driften for øvrig. Målet er at laget skal være en ressurs og inspirasjon for både løpere og 

trenere i Hordaland Skikrets.  

 
12. Resultater 

Hordaland har hatt mange gode resultater nasjonalt og internasjonalt i sesongen 2014-2015. 

Her er en oversikt over alle topp 30-plasseringer:  

 

 

SENIOR:  

Namn Klubb RennKategori Plass Distanse Stad 

Sjur Røthe Voss IL WC 

1 

50 km 

skøyting Holmenkollen 

3 

10 km 

skøyting Lillehammer 

4 15 skøyting Davos 

3 

Minitour 

sammenlangt  Lillehammer 

13 WC sammenlagt 
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VM Falun 9 

15 km 

skøyting Falun 

NM del 1 3 

15 km 

skøyting Røros 

Chris Andre 

Jespersen 

IL Korlevoll 

Odda 

WC 

3 

15 km 

skøyting Davos 

8 

15 km 

klassisk Davos 

6 

10 km 

skøyting Lilelhammer 

10 

15 km 

skøyting Østersund 

9 Tour de ski sammenlagt 

12 WC sammenlagt 

VM Falun 8 

15 skm 

skøyting Falun 

Jori Mørkve IL Eldar 

NM del 1 28 

10 km 

skøyting   

NC 
21 

sprint 

klassisk 
Meråker 

14 

20 km 

skøyting 

Vebjørn Turtveit Voss IL 

NM del 1 
11 

15 km 

skøyting 
Røros 

16 

30 km 

duatlon 

Skandinavisk 

Cup 4 
15 km 

skøyting  
Lillehammer 

U-23 NM 1 

U-23 NC 1 U-23 Norgescupen sammenlagt 

NC-senior 8 

Norgescupen senior 

sammenlagt 

Torgeir Skare 

Thygesen 

IL Korlevoll 

Odda 

FIS-renn 6 

sprint 

klassisk Beitostølen 

NM del 1 23 

15 km 

skøyting Røros 

Skandinavisk 

Cup 13 

15 km 

skøyting Falun 

NC 23 

Norgescupen senior 

sammenlagt 

Joel Dyrhovden 

Samnanger 

IL 

Skandinavisk 

Cup 23 

15 km 

skøyting Lillehammer 

Einar Flaktveit 

Moxnes 

TIF Viking 

NC 

25 

Sprint 

skøyting Gålå 

94 

Norgescupen 

senior 

sammenlagt   
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Nils Magnus 

Bøen Grave 

IL Korlevoll 

Odda 

NC 

28 

10 km 

skøyting Gålå 

110 

Norgescupen senior 

sammenlagt 

FIS-renn 
27 

15 km 

skøyting 
Beitostølen 

24 

sprint 

klassisk 

Sturla Lie TIF Viking U-23 NC 57 U-23 Norgescupen sammenlagt 

Hilde Fenne Bjørgum IL 

NM del 1 21 

10 km 

skøyting Røros 

NC 6 20 km 

skøyting 
Meråker 

U-23 NC 

1 

23 U-23 Norgescupen sammenlagt 

Einar Trefall 

Eksingedalen 

IL 

Skandinavisk 

Cup 39 

15 km 

skøyting Lillehammer 

u-23 NC 63 U-23 Norgescupen sammenlagt 

 

 

JUNIOR:  

Erling 

Fagerbakke Fosse 

Bergsdalen 

UL 

NC 

12 

10 km 

skøyting 
Lygna 

4 

10 km 

klassisk 

7 10 skøyting 
Nes 

24 

10 km 

klassisk 

Jr. NM 
12 

15 km 

skøyting 
Hommelvik 

6 

10 km 

klassisk 

Hans Inge Klette  IL Viljar 

NC 

9 

10 km 

skøyting 
Lygna 

9 

10 km 

klassisk 

10 

10 km 

skøyting Nes 

Jr. NM 

24 NM sprint 

6 

15 km 

skøyting 
Hommelvik 

8 

10 km 

klassisk 

NC 4 

avslutning 

duatlon Harstad 

Karoline Simpson 

Larsen 
IL Vargar NC 

2 5 km klassisk 
Lygna 

16 

sprint 

klassisk 
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3 

5 km 

skøyting 

Nordisk 

53 sprint 

Örnsköldsvik 

(SWE) 

1 

5 km 

skøyting 

2 Staffet 

NC 3 

7,5 km 

skøyting 
Nes 

2 5 klassisk 

Jr. NM 

21 Sprint 

5 

10 km 

skøyting Hommelvik 

10 5 km klassisk 

NC 4 

avslutning 

duatlon Harstad 

Kasper Rønning 

Komnes 
Fana IL NC 

28 

10 km 

skøyting 

Nes 26 NM sprint 

13 

7,5 km 

klassisk 

Gaute Kvåle Røldal IL 

NC 
5 

10 km 

klassisk Lygna 

14 

15 km 

skøyting   

Jr. NM 21 

20 km 

skøyting hommelvik 

Junior VM 

3 

Staffet- 

Norge 

Almaty Kazastan 
17 

10+10 

Duatlon 

53 

10 km 

skøyting 

Sunniva 

Sausfjord  
IL Eldar NC 

16 5 km klassisk Lygna 

18 

5 km 

skøyting 
  

Mona Songve IL Vargar NC 24 5 km klassisk Lygna 

Anna Selheim Il Viljar NC 27 

sprint 

klassisk Lygna 

 

 

 

STAFETTER:  

 

Stafetter Klasse Lag Plassering 

Junior NM 

Hommelvik 
Menn 

1 26 

2 56 
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3 63 

4 94 

Kvinner 1 38 

Hovudlandsrenn 

Stokke 

Gutter 

1 24 

2 54 

3 98 

Jenter 

1 11 

2 34 

3 68 

Ungdomsstafetten 

Holmenkollen 
Jenter/Gutter 1 14 

2 26 

 

 

 

ANTALL UTØVERE:  

SUM VM Falun 2 

  Junior VM 1 

  NM medaljer 2 

  Pallplass WC 2 

  

Poeng i senior NC/U-23 

NC 10 

  Poeng junior NC 8 
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6. Alpintkomiteens årsberetning 

Vedlegg 6                     

 
ÅRSMELDING ALPINTKOMITEEN SESONGEN 2014/15 

 
Hordaland Alpinkomite: 
 
Pål Hauge Bergens Skilag Leder 

Torgils Bryn  Voss Alpin Nestleder 

Bård Seterås Fana Medlem 

Rune Skogen Samnanger Medlem 

Hans Børje Strømberg Tertnes Medlem 

Tor Meusburger Odda IL Medlem 

 

 

Anders Neteland har vært engasjert som koordinator for arrangement og samlinger. 

 
Innledning 
 

Bra vinter men svært varierende treningsforhold likevel. 

Sesongen startet strålende med kanskje tidenes beste forhold på fonna i mai og juni. 

Forsesongen på Geilo var i gang noe senere enn vanlig, men klubbene i kretsen fikk likevel 

mange verdifulle skidager i november og desember på Geilo og Ål.   

Århundrets snøvinter lokalt burde bety mye for rekruttering og lokal trening, men de enorme 

snømengdene gjorde det heller vanskelig å få gode treningsforhold på Voss, Eikedalen og 

Myrkdalen. 

Mye løst føre og snøvær som aldri stanset. 

 
Målsetting for alpinkomiteen 

Målsetting / oppgaver for alpinkomiteen er å: 

• Utarbeide terminliste for kretsen som understøtter rekruttering, bredde, og 

kvalifiseringsrenn 

• Gjennomføre uttak til Telenorlekene (U14) og Statoil Hovedlandsrenn (U16)  

• Tilrettelegge innkvartering og støtteapparat for løpere under ovennevnte og NM 

• Fremme krets og regionsamarbeid 

• Fremme rekruttering og trenerutvikling 

Møter 
Alpinkomiteen har i sesongen avholdt 9 møter.  Møtereferat finnes på kretsens hjemmesider 

under alpint. 
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Sportslige aktiviteter 2014/15  
Alpinkomiteen tilrettela for 10 klubbarrangerte renn i sesongen og arrangerte selv i samarbeid 

med klubbene i kretsen to SG renn på Ål.  De lokale rennene ble avviklet på Voss, i Eikedalen 

og i Myrkdalen.  Alle renn var åpne for deltakere i alle aldersgrupper.  Antall startende løpere 

til hvert av rennene varierte noe, 

men totalt sett var oppmøte på 

renn noe bedre enn i sesongen 

2013/2014. 

Pokal Loka og breddesamlinger i 

regi NSF gjør at det er trangt på 

kalenderen og lite fleksibilitet for 

AK når terminlisten skal lages. 

Av de 8 rennene som ble 

gjennomført i kretsregi var 8 av 

disse puljeplasseringsrenn for 

løpere som skulle til henholdsvis 

Telenorlekene og Statoil 

Hovedlandsrenn. 

Nytt av året var Fana Alpin sitt forsøk på å samle de tre vestlandskretsene og deres løpere til 

dyst.  Vestlandsmesterskapet ble tidlig annonsert og alle kretsene var i utgangspunktet meget 

entusiastiske. Påmelding gikk litt tregt, men etter hvert stilte i alle fall de to kretsene i nord 

med at bra antall løpere og rennet ble det største arrangementet for de yngre klassene i kretsen 

siden Voss Alpin hadde HL i 2010/2011. Stor ståhei med grilling, overnattingspakker, 

løpermiddag osv. 

Fana Alpin har ambisjoner om å gjenta suksessen kommende sesong. 

 

FIS,  E-cup og World Cup 
Kretsen har i inneværende sesong hatt 26 FIS registrerte løpere 

i årgangene 1988 til 1998.  Disse løperne har i betydelig grad 

vært tilknyttet skigymnas og andre undervisningssteder som 

har tilrettelagt for alpin skiløping.  FIS løperne har i all 

hovedsak konkurrert i nasjonale FIS renn.  Vi har også to 

løpere som har deltatt i noen FIS-renn og Universitetsrenn i 

USA.  Forrige sesongs kanskje mest framgangsrike løper fra 

kretsen Erling Sjøtun har dessverre vært skadet denne 

sesongen. 

 

Maren Byrkjeland, Vilde Brakestad og Bjørnar Neteland har 

blitt tatt ut og har representert Norge i internasjonale renn.  Bjørnar Neteland sikret kretsens 

første World Cup-poeng på lenge. 

Vilde Brakestad var blant løperne som representerte Norge i EYOF «Europeean Youth 

Olympic Festival» og presterte bra med 13-plass i GS og 24 i SL. Maren Byrkjeland deltok i  

«Universiaden»  i  Sierra Nevada et stort arrangement med høyt nivå der hun presterte svært 

bra og fikk en tredjeplass i superkombi.  

Bjørnar Neteland har deltatt i 28 e-cup renn og har fått tre WC-starter denne sesongen og er 

tatt ut på neste sesongs E-cup lag. Årets høydepunkter er NM-gull i GS og og E-cup seier i 

Sella Nevea i SC i februar. 
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Resultater sesongen 2014/15 
NM – senior kvinner 

Hemsedal 

   

Ladies' 
Downhill 
25.03.2015 

Alpine 
combined 
26.03.2015 

Ladies' 
Super G 
27.03.2015 

SL - 
Kvinner 
28.03.2015 

Ladies' 
Giant 
Slalom 
29.03.2015 

         BRAKESTAD Vilde 24.11.1997 Voss Il DNS 27 23 DNF 21 

BYRKJELAND Maren Nessen 14.09.1994 Fana Il DNS 18 16 14 10 

SKEIE Guro Haugo 07.07.1997 Voss Il DNS DNS DNS DNS DNS 

SJOETUN Ellen Johanne astrup 09.10.1997 Voss Il 21 37 32 20 DNF 

MOERKESET Ida Bryn 15.10.1997 Voss Il DNS 38 35 26 DNF 

LUND Oda Haanes 19.11.1997 Voss Il DNS DNS DNS DNF 31 

ROEYNSTRAND Elise 15.10.1998 Fana Il 37 40 36 DNS DNS 

 

NM – junior kvinner 

Hafjell 

(fart)/Hovden 

   

Ladies' Alpine 
combined 
22.01.2015 

Ladies' Giant 
Slalom 
11.04.2015 

Ladies' 
Slalom 
12.04.2015 

       BRAKESTAD Vilde 24.11.1997 Voss Il DNS 8 (6) DNF2 

SJOETUN Ellen Johanne astrup 09.10.1997 Voss Il DNS DNF DNF 

LUND Oda Haanes 19.11.1997 Voss Il DNS 20 (14) DNF2 

ROEYNSTRAND Elise 15.10.1998 Fana Il 27 DNF 27 (13) 

*Resultater i parentes = klasseresultat i Jr I. 

NM- senior menn 

Hemsedal 

   

Men's 
Downhill 
25.03.2015 

Men's 
Alpine 
combined 
26.03.2015 

Men's 
Super G 
27.03.2015 

Men's 
Slalom 
28.03.2015 

Men's 
Giant 
Slalom 
27.04.2015 

         
NETELAND Bjoernar 20.05.1991 Fana IL 3 5 4 26 1 

KNUDSEN Haakon Rognes 06.06.1994 Fana Il DNF1 24 33 DSQ1 DNF1 

SKOGEN Olav 20.12.1994 Samnanger Il 
 

21 29 DNF1 29 

KETTERMANN Brendan 24.04.1997 Il Oernar DNS DNS DNS 29 DNS 

KNUDSEN Herman Rognes 11.01.1998 Fana Il 62 DNS2 DNF1 DNS DNS 

CAPPELEN DAHL Johan 21.04.1998 Fana Il 77 63 76 DNS DNS 

ALTENAU Herman 16.05.1998 Voss Alpin DNS DNS DNS DNF1 DNS 

 

NM – junior menn 

Hovden 

   

Men's 
Giant 
Slalom 
11.04.2015 

Men's 
Slalom 

12.04.2015 

      KETTERMANN Brendan 24.04.1997 Il Oernar DNF1 26 (15) 

KNUDSEN Herman Rognes 11.01.1998 Fana Il 45 (27) DNF1 

resultater i parentes = klasseresultat i Jr I. 
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Pokal Loka, Hovedlandsrenn og Landsfinale 
 

Pokal Loka 

Kvalifiseringsrennet Pokal Loka til internasjonale renn i klassene U14 og u16 har i tillegg til 

Hovedlandsrenn og Landsfinale, Bendit og Donald Duck blitt et viktig renn i de yngre 

klassene. I år var dette rennet i tillegg til kvalifisering for rennet i Slovenia kvalifiseringsrenn 

til en samling i regi Norges Skiforbund på Ål.  

Anna Bryn Mørkeset fra Voss Alpin ble tatt ut i troppen til Slovenia, en meget sterk 

prestasjon! 

Marius Brakestad, Joachim Mjelde og Anne Fossdal Kolle fikk være med på samlingen på Ål. 

Landsfinale/Telenorlekene 2015 
 

Plasseringen av årets Landsfinale vakte ikke spesielt stor begeistring blant kretsens løpere og 

deres foreldre. 

Mye på grunn av høye kostnader, vrien logistikk og noen skader stilte vi med en langt mindre 

tropp enn vi potensielt kunne hatt. Følgende løpere var med på arrangementet som etter 

sigende var et meget vellykket: 

Sabastian Sandal – Fana Alpin 

Eirik Gjeraldstveit – Voss Alpin 

Johan Christian Holst – Bergens Skilag 

Tonje Hånes Lund – Voss Alpin 

Anna Mørkeset Bryn – Voss Alpin 

Pga. av allerede høye kostnader i forbindelse med heiskort, fly og overnatting valgte AK i 

samarbeid med foreldrene til løperne å ikke sende trener til årets Telenorleker. 

Beste resultat Anna Bryn Mørkeset 4 i GS. 

Hovedlandrennet 
 
Lettere logistikk her enn på Telenorlekene. Hovedlandsrennet ble arrangert som et samarbeid 

mellom Geilo og Hemsedal. 

Følgende løpere var med til Geilo og Hemsedal med trenerne Anders Neteland og Dag 

Sandvik: 
Sigurd Hald   Bergens Skilag 
Filip Angell   Bergens Skilag 
Anniken Røynstrand  Fana Alpin 
Hanne Vigdis Saue  Fana Alpin 
Joachim Mjelde  Fana Alpin 
Håvard Leivestad  Fana Alpin 
Sverre Opkvitne  Fana Alpin 
Martin T Jacobsen  Fana Alpin 
Johan Røynstrand  Fana Alpin 
Eirik N Bringedal  Fana Alpin 
Sander Neteland  Kvam Alpin 
Maren Skogen   Samnanger IL 
Synva Haugo Bryn  Voss Alpin 
Susanne Myking  Voss Alpin 
Marius Brakestad  Voss Alpin 
Jakob Sjøtun   Voss Alpin 
Odin Lødemel   Voss Alpin 
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Beste prestasjoner gutter:   Joachim Mjelde 3 SG, 4 SC, 4 DH. 
     Jacob Sjøtun 12 DH (4.beste født i 2000) 20 SG (8.beste født 2000) 
     Marius Brakestad  9 SL (4.beste født 2000) 17 GS (6.beste født 2000)  

 8 SC (5.beste født i 2000) 13 SG (7.beste født i 2000) 
 

Beste prestasjoner jenter: Anniken Røynstrand 5 SL, 12 GS 
    Hanne Vigdis Saue 17 SG (6.beste født 2000), 19 GS (8.beste født 
2000) 
 
 
 

Kretssamarbeid 
Samarbeidet mellom alpinklubbene i kretsen har fungert meget bra.  Bergens Skilag, Fana, 

Samnanger, Tertnes og Voss Alpin har vært de toneangivende klubbene i kretsen og har alle 

hatt representasjon og samarbeidet i alpinkomiteen.   

Selv om samarbeidsklimaet i kretsen inneværende sesong har vært meget bra har det etter 

ønsker fra klubbene ikke vært arrangert mye i kretsens regi.  Denne sesongen begrenser det 

hele seg til de nasjonale mesterskapene samt fartssamlingen på Ål.  Fana Alpin bidro med 

utstyr og trenere til årets Myrkdalsfart arrangert av Voss alpin som trolig var sesongens beste 

samling globalt.  
 
 

Regnskap for sesongen 2014/15 
Til like med foregående år har AKs faste inntekter begrenset seg til andel av 

startkontingentene i løpet av sesongen.   

Årets fartssamling på Ål gikk for første gang med underskudd, mye pga. at samlingen gikk 

over færre dager og høye utgifter til premier. 

Ellers pådrar gjerne AK seg økonomiske forpliktelser i anledning mesterskap.  Disse blir 

imidlertid i all hovedsak viderefakturert til klubbene etter endt arrangement.   
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7. Freestylekomiteens årsberetning 

Vedlegg 7                    

 

ÅRSMELDING FREESTYLEKOMITEEN 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)  
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3. Klubber i Hordaland Skikrets 
I Hordaland skikrets er det pr. mai 2015 tre aktive Freestyleklubber. Bergen Skilag, Bergen 

Freestyleklubb og Voss Freestyleklubb.  

 

 

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 
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på andre arrangement på Festplassen, Rail contest 7. mars, samt skileik i Nygårdsparken 15. 
mars. Flyers har vært delt ut. 
 

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. 

 

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.  
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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.  

Nora Lødøen, Voss Freestyleklubb - Skandinavisk Mester MO 2015 i Åre/Sverige.    
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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. 

 

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 
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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 

ønsker å inngå et utvidet samarbeid for neste sesong. 
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8. Hopp- og kombinertkomiteens årsberetning 

Vedlegg 8 

 
 

ÅRSMELDING HOPP – 

KOMBINERTKOMITEEN2014-2015 
 

Styret :  
Odd Rolland , Magne Sørestrand, Arnfinn Gjerstad, Odd Arild Kyte, Frode Dyrdal.  

Styremøte:  

3 møte – behandla terminliste, felles treningar, rekrutteringstiltak. 

Tilskipingar :  

- Felles innetrening for alle lag med hopparar .  

 Trenarar : Marie Hårklau og Gaute Brekke.  

- 6  renn i Tunåsen – inkl rekrutteringsrenn – med 30 – 36 deltakarar – derav 3 

kombikross renn med 25-28 deltakarar.  

- NC i hopp/kombinert i Bavallen og på Bulken. 

- 2 dagar med rekruttering idrettsskulen 1-4 klassingar i rekruttbakkane i Bavallen – 12- 

16 deltakarar. Marie , Gaute og Magne var motivatorar. 

- 1 rekruttsamling i småbakkane i Bavallen. 

 

Hoppski til utlån:  
Hopp / kombinertkomiteen har har kjøpt inn 13 par hoppski lengde 170 cm – 190 cm . Skiene 

er plasserte ut på Bulken og hjå Eldar og kan brukast med langrennsko då skia har NN 

bindingar . Eit par har hoppbindingar med tilhøyrande Rass hoppstøvlar. 

Deler av styret var involverte i NC i hopp / kombinert i Bavallen og Dalane skisenter – eit 

arrangement med 82 deltakarar. Eit flott arr – trass i mykje manuelt ekstrarbeid i Bavallen 

med øydelagde vant og sporskinner – alt måtte lagast manuelt. Der gjekk det med ca 450 

dugnadstimar.. Store snømengder , 2,3 m på toppen hadde knust det meste .- Storarbeid å 

reparera.  

Kurs :  
Kretsen arrangert kurs i E hopp –siste versjon hopp / kombinert 20. mars med deltakarar frå 

Eldar , Bulken og Tertnes. 
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9. Handlingsplan 

Vedlegg 9        Handlingsplan  

Hordaland Skikrets 
Perioden 2015 – 2016 

 

 
 

  

 

 

      Hovedmål for perioden: 
 Etablere et sponsorutvalg 

 Etablere sumarcamp 

 Etablere vintercamp 

 Etablere regionlag langrenn 

 Innføre budsjettstyring 
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Bakgrunn og formål 
Denne handlingsplanen skal være et styringsdokument for Hordaland Skikrets. Hver 

underkomité skal ha sin egen handlingsplan som bygger på skikretsens overordnete 

handlingsplan. Handlingsplanene skal revideres årlig, og tas opp som fast tema på 

vårmøtet/kretstinget.  

Visjon og verdier 
Hordaland Skikrets bygger sin aktivitet på Norges Skiforbunds visjon og verdier. Disse er:  

Visjon: 
NSFs visjon er “mange, gode og glade skiløpere” 

 

Verdier: 
NSFs verdier er: “Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet 

skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet”. 

 

 

 

Hordaland Skikrets sine hovedmål er:  

 Å skape skiglede for barn og unge i Hordaland.  

 Å tilby kompetanseheving for klubbene.  

 Å være en støttefunksjon og fungere som et bindeledd for klubbene i Hordaland for at disse skal 

kunne drive sin aktivitet på en best mulig måte.  

 Å legge til rette for løpere som ønsker å konkurrere på et høyt nivå.  

Oppbygging av kretsen 
Hordaland Skikrets er en av 16 kretser underlagt Norges Skiforbund. Kretsen er bindeleddet 

mellom klubber i Hordaland og skiforbundet:   

 

 
 

Hordaland Skikrets har én ansatt med kontorsted Bergen. Arbeidsgiver for administrasjonssjef 

er Norges Skiforbund. Leder i Hordaland skikrets er arbeidsleder for administrasjonssjef. 

Administrasjonssjef møter på alle møter i kretsstyret. Administrasjonssjef møter i 

underkomiteer i den grad det er mulig. 
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Organisasjonskart 

 
 

 

 

Møtevirksomhet 

Styret i Hordaland Skikrets består av leder, tre styremedlemmer og lederne i hver komité. 

Styret møter 6 ganger i året. Styrets oppgaver er å tilrettelegge for at kretsen skal nå sine mål.  

 

 

Styret består i perioden 2014-2015 av:  

Lars Tennebekk (Loddefjord IL), leder 

Erik Trellevik (Tertnes Alpin), nestleder 

Gunn Berit Lunde Aarvik (Bulken IL), styremedlem 

Stian Engevik (Stord IL), styremedlem 

Pål Hauge (Bergens Skilag), leder AK 

Patrik Søreide (Voss freestyleklubb), leder FK 

Odd Rolland (Ulvik IL), leder HK 

Ida T. Sætersdal (TIF Viking), leder LK 

 

 

Hordaland Skikrets skal delta på NSF sine følgende styrende organer:  

 Vårmøte 

 Høstmøte 

 Skiting 

 

Hordaland skikrets med styre skal nytte sin posisjon på disse møtene til å påvirke og fremme 

saker til det beste for Hordaland Skikrets. Handlingsplanen er førende for det politiske 

arbeidet som skal føres inn mot skiforbundet. 

NSF 

Hordaland 
skikrets styre 

Langrennskomité Alpinkomité 
Hopp- og 

kombinertkomité 
Fristilkomité 

Administrasjons-
sjef 
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Valg 

Representanter til kretsstyret velges på Hordaland Skikrets sitt kretsting og/eller vårmøtet.  

 

Følgende regler for valg gjelder i Hordaland Skikrets:  
1. Valgkomité skal legge fram kandidater til styreleder og styremedlemmer i kretsstyret. 

Medlemmene stemmer over forslaget under kretstinget. Styreleder og styremedlemmer velges 

for to år.  

 

2. Valgkomité skal legge fram kandidater til leder i de ulike underkomiteene. Medlemmene 

stemmer over forslaget under kretstinget. Leder for de ulike komiteene velges for to år.  

 

3. Underkomiteene skal i samråd med valgkomiteen legge fram forslag for styremedlemmer i 

hver underkomité. Underkomiteene velges under grenmøtene og godkjennes av 

kretstinget/årsmøtet.  

 

4. Leder og nestleder til hovedstyret velges enkeltvis. De øvrige medlemmene til hovedstyret 

velges enkeltvis. Deretter velges varamedlemmene samlet. Ved flere kandidater kan det kreves 

skriftlig valg.  

 

5. De årene det er ordinært skikretsting velges:  

Leder og ett styremedlem til kretsstyret. 

Leder til AK. To eller flere medlemmer velges av grenmøtet og godkjennes av kretstinget.  

Leder til FK. To eller flere medlemmer velges av grenmøtet og godkjennes av kretstinget.  

Leder til HK. To eller flere medlemmer velges av grenmøtet og godkjennes av kretstinget.  

Leder til LK. To eller flere medlemmer velges av grenmøtet og godkjennes av kretstinget.  

 

Alle velges for 2 år.  

 

6. I året mellom skikretstingene på ekstraordinært ting i forbindelse med vårmøte, velges: 

Nestleder og ett styremedlem til kretsstyret 

To eller flere medlemmer til AK velges av grenmøtet og godkjennes av vårmøtet.  

To eller flere medlemmer til FK velges av grenmøtet og godkjennes av vårmøtet. 

To eller flere medlemmer til HK velges av grenmøtet og godkjennes av vårmøtet. 

To eller flere medlemmer til LK velges av grenmøtet og godkjennes av vårmøtet. 

 

Alle velges for 2 år.  

 
7. Hovedstyret legger fram forslag til valgkomité på kretstinget. Det stemmes over forslaget.  

 

Valgkomiteen består for perioden 2014-2015 av:  

Harald Lie, Viking 

Harald Linga, Fana IL 

Ingrid Turtveit, Voss IL 

Terje Mo, Kvam LSK 

 

Det er et mål for skikretsen at rekruttering av tillitsvalgte foregår på en ryddig og profesjonell 

måte.  

Valgkomiteen skal ha som mål å rekruttere tillitsvalgte som dekker følgende områder:  

 Sportslig kompetanse.  

 Økonomisk kompetanse.  
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 Salg/markedsføringskompetanse.  

 Administrativ kompetanse.  

Vårmøte/kretsting 

Dato og sted for vårmøte/kretsting besluttes i januar/februar hvert år.  

 

Styret ved administrasjonen kaller inn til kretsting/vårmøte med minst 1 måneds varsel, 

direkte til idrettslagene.  

 

Innstilling fra valgkomité og forslag som skal behandles på skikretstinget skal være sendt til 

skikretsstyret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag skal være sendt ut senest 1 uke før tinget. 

 

Rammevilkår/økonomi 
Skikretsens økonomi er tuftet på aktivitet. Hovedinntektskildene er antall medlemmer og 

antall aktiviteter. Administrasjonssjef har hovedansvaret for daglig drift. Regnskap føres av 

profesjonelt firma. Eventuelt bytte av regnskapsfirma skal godkjennes av kretsstyret.  

Samarbeidspartnere 

Kretsen skal jobbe for å få på plass samarbeidspartnere/sponsorer som kan sikre en økt 

aktivitet på kretsnivå. Sponsorarbeidet må være helhetlig og ta hensyn til sponsorarbeidet som 

gjøres både på komiténivå og på klubbnivå. Det må også ta hensyn til sentralt sponsorarbeid i 

NSF. Kretsen har som mål at hver komité samt kretsstyret skal ha en egen sponsoransvarlig. 

Disse vil utgjøre kretsens sponsorutvalg. Sponsorutvalget skal være etablert innen august 

2015, og skal på styremøte i september 2015 legge fram en sponsorplan for 2016. 

Administrasjonssjef skal være en del av utvalget. Utvalget ledes av sponsoransvarlig i 

kretsstyret.  

Budsjett og regnskap 

Kretsen og underkomiteene skal årlig utarbeide budsjett. Budsjettet skal behandles og 

godkjennes av kretsstyret. Administrasjonssjef skal legge fram regnskapsrapport i forkant av 

hvert møte i kretsstyret.  

 

Årsregnskapet skal godkjennes av skitinget. Budsjettet skal godkjennes på årets siste 

styremøte. Administrasjonssjef presenterer et forslag til budsjett på siste møte før nyttår, og 

endelig budsjett godkjennes på første møte etter nyttår. Kretsen har som mål å styre mot et 

overskudd på 2,5 %.  

Aktivitet 
Kretsen skal både organisere egen aktivitet og legge til rette for at klubbene har aktivitet på 

egne og kretsens vegne.  
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Arrangement 

Kretsen har i mange år organisert og arrangert Haustcamp for aldersgruppen 11-15 år. Denne 

skal videreføres og videreutvikles. Målet er minimum 100 deltakere. Haustcampen skal 

arrangeres på Voss. Haustcampen skal gå med overskudd på 10 prosent.  

 

Kretsen har som mål å etablere en Sumarcamp for aldersgruppen 13-16 fra og med sommeren 

2015. På linje med Haustcampen skal Sumarcampen være et tilbud for utøvere innen alle 

grener i skikretsen. Formålet er å bygge vennskap og kompetanse på tvers av grenene. 

Sumarcampen skal arrangeres i Jondal/Folgefonna skisenter. Sumarcampen skal gå med 

overskudd på 10 prosent innen 2018.  

 

Kretsen har som mål å etablere en Vintercamp. Dette skal etableres som et tiltak for å nå barn 

og unge som vanligvis ikke går på ski. Tiltaket skal fullfinansieres med sponsormidler eller 

andre midler som støtter integreringstiltak.  

Kurs og kompetanse 

Kretsen har som mål å avholde følgende kurs- og kompetansehevende tiltak hvert år:  

 TD/arrangørkurs 

 Trenerkurs  

 Foreldre/lederkurs  

Kretslag 

Hordaland skikrets har ingen kretslag. Kretsen kan vurdere fortløpende om det skal innføres 

kretslag innenfor de ulike grenene.  

Regionlag 

Hordaland skikrets har forpliktet seg til å inngå samarbeid med Rogaland og Agder og Sogn 

og Fjordane skikretser om regionlag for langrenn. Dette skal ha oppstart våren 2015. Kretsen 

har økonomiske forpliktelser i denne sammenheng. Leder for langrennskomiteen sitter i 

regionlagets styringsgruppe.  

Terminliste 

Kretsen skal årlig sørge for at terminlisten for de ulike grenene administreres og publiseres 

innen utgangen av september. Ansvaret for å utarbeide terminlistene ligger i de ulike 

komiteene.  

Anlegg 
Kretsen har en egen anleggskomite. Målet er at en representant skal sitte i idrettskretsens 

anleggskomité. Kretsens anleggskomité sitt formål er å ha oversikt over kretsens anlegg og 

være ansvarlig for at kretsen har homologerte anlegg.  

Rekruttering 
Hordaland Skikrets har i dag 7100 medlemmer fordelt på 60 lag. Kretsen har en målsetting 

om å opprettholde medlemsmassen i perioden 2015-16.  
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10. Regnskap 

Vedlegg 10 
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