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PROGRAM FOR SKIKRETSTINGET 2015 

 
 SCANDIC HOTEL, BODØ 

  
 

FREDAG 24.4.2015 

KL.18. 00 STYREMØTE 

 

KL. 21.30 MIDDAG STYRET 

 

LØRDAG 25.4.2015  

 

KL. 10.00 FAGMØTER 
- 10.00 - 10.50: felles økt med Tor Bach, NSF (Sted: tingsal) 
- 10.50 - 14.00: separate fagmøter 

 

 

KL. 14.00 LUNSJ og REGISTRERING  
 

KL. 15.00 TINGFORHANDLINGER 

 

KL. 17.30 KAFFE  

 

KL. 18:00  TINGFORHANDLINGENE FORTSETTER  

 

KL. 20.00 AVSLUTNING AV TINGFORHANDLINGER  

 

KL. 21:00 TINGMIDDAG MED UTDELING AV NORDLAND SKIKRETS  

 

HEDERSTEGN M.V.  

 

SØNDAG 26.4.2015  

KL. 09.00  EVENTUELL ÅPNING AV FORTSATTE TINGFORHANDLINGER  

 

KL. 12.00 FORVENTET AVSLUTNING  
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Saksliste Skikretstinget 2015 

1.  GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

 

2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

 

3. VALG AV: 

 

A. Dirigent 

B. Sekretær   

C. 2 representanter som skal undertegne protokollen   

D.  Reisefordelingskomité 

E. Tellekorps på 4 personer  

 

4. ÅRSBERETNINGER STYRE OG UTVALG  2013 -2015 

 

5. REVIDERT REGNSKAP 2013 OG 2014 

 

 

6. KONTINGENTER OG AVGIFTER 

 

A. Kontingent til skikretsen for neste periode 

B. Rennavgift til skikretsen for neste periode 

 

7. HANDLINGSPLAN 

 

8. ORGANISASJONSPLAN 

 

9.  LOV FOR NORDLAND SKIKRETS 

 

10.  INNKOMNE FORSLAG 

 

11.  BUDSJETT 2015 OG PROGNOSE 2016-2017 

 

12. VALG 

 

13.  TID OG STED FOR NESTE SKIKRETSTING 

 

 



 

 

Forretningsorden  

1. Tinget ledes av valgt dirigent. 

 

2. Protokoll føres av valgt sekretær. 

 

 

3. Representantene forlanger ordet ved framvisning av nummerskilt. 

Ingen representanter gis rett til ordet mer en tre ganger i samme sak. 

 

Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på sakslisten, settes 

taletid til 5 minutt første gang, og 3 minutt andre og tredje gang.   

 

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. 

  

Dirigent kan foreslå forkortelse av taletiden og strek etter inntegnede talere 

 

4. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjonens og 

representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at 

strek er satt, eller at saken er tatt opp til ny votering 

 

Forslag i saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes med mindre tingrepresentantene i 

henhold til NIF`s lov bestemmer det. 

 

5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NIF`s lov fastsetter. 

 

Valg forgår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på 

stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall 

forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. I tillegg må stemmeseddelen 

innholde det nødvendige antall kandidater av hvert kjønn, jfr. NIF`s lov, paragraf 2 – 4. Stemmesedler 

som er blanke eller som inneholder kandidater som ikke er foreslått, eller annet antall kandidater, enn 

det som skal velges, teller ikke, og stemmer ansees som ikke avgitt. 

 

 

6. Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 

 

 

7. Det velges to representanter til å underskrive protokollen. 
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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, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

 

  Styrets forslag til vedtak: 

 

A. Innkallingen godkjennes. 

 

B. Sakslisten i henhold til NSK`s lov, med de forslag som er mottatt innen 

fristen 17.4.2015, godkjennes som fremlagt. 

 

C. Forretningsorden godkjennes som fremlagt på side 5. 

 

 

SAK 3. VALG AV: 

 

A. Dirigent 

 

_________________________________________________________ 

 

B. Sekretær 

 

_________________________________________________________ 

 

C. 2 Representanter som skal undertegne protokollen 

 

_________________________________________________________ 

 

D. 2 Reisefordelingsansvarlige 

 

_________________________________________________________ 

 

E. Tellekorps på 4 personer 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 4. ÅRSBERETNING STYRE OG KOMITEER 2013/2014 

 

  Se eget vedlegg  

 

 Styrets forslag til vedtak: Årsberetning for perioden 2013/2015 godkjennes som fremlagt 

 

 

SAK 5. REVIDERT REGNSKAP 2013 OG 2014 

 

 Styrets forslag til vedtak:  

Regnskap for 2013 med revisjonsberetning godkjennes som fremlagt. 

 

Styrets forslag til vedtak:  

Regnskap for 2014 med revisjonsberetning godkjennes som fremlagt. 

  

 

 

SAK 6.  KONTINGENTER OG AVGIFTER 

   

   

A. Lagskontingent til skikretsen for neste periode 

 

Lagskontingenten ble endret på skikretstinget 2013 til følgende satser: 

Kontingenten    Kr.3.500,-  

  for alle lag + kr. 200,- pr. helårslisens. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: Kontingent beholdes uendret i perioden 2015-2016  

  

B. Rennavgift til skikretsen for neste periode 

 

Rennavgiften  økes med 50,- og betales for alle terminfestede renn i Nordland Skikrets. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Rennavgiften settes til kr. 500,- pr. renn for alle terminfestede renn i Nordland Skikrets 

i 2015/16 

 
 

SAK 7  HANDLINGSPLAN :  

Vedlagt 

 

 

   

   
 

   
 

SAK 8  ORGANISASJONSPLAN 

  Vedlagt 
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SAK 9  INNKOMNE FORSLAG: 

  Vedlagt 

  Styrets forslag til vedtak: 

  Forslagene vedtas som vedlagt 

 

 

 

SAK 10 BUDSJETT 2015 OG PROGNOSE 2016-2017 

  Vedlagt  

 

  Styrets forslag til vedtak: 

Budsjett 2015med prognose 2016 og 2017 godkjennes som vedlagt  

 

 

 

SAK 11. VALG 

 

 

Valgkomiteens innstilling på kandidater til valgene legges fram av valgkomiteen.   

 

   
 A) Styre bestående av: 

 

  Leder: …………… 

 

  Nestleder/1. Styremedlem:   …………… 

 

  2. Styremedlem:     …………… 

 

  3. Styremedlem (anlegg):   ………………  

 

B) Grenkomite for alpint bestående av: 

 

  Leder:      ….. 

 

  1. Medlem:     …. 

 

  2. Medlem:     ….. 

 

  3. Medlem:     ….. 

 

  4. Medlem:     …… 

 

 C) Grenkomite for hopp bestående av: 

 

  Leder:      ….. 

 

  1. Medlem:     …..  

 



 

 

  2. Medlem:     ….. 

 

  3. Medlem:  

 D) Grenkomite for kombinert bestående av: 

 

  Leder:      ….. 

 

  1. Medlem:     …..  

 

  2. Medlem:     …..  

 

  3. Medlem:     …… 

 

 E) Grenkomite for langrenn bestående av: 

 

  Leder:      …..  

 

  1. Medlem:     ……..…... 

 

  2. Medlem:     ………….  

 

  3. Medlem:     …………..  

 

  4. Medlem:     ………..... 

 

  

 F) Kontaktpersoner Freestyle:   ….. 

 

                …..  

 

                  

  

 G) 2 Revisorer:     ….. 

 

        ….. 

   

  … 

 

 H) Hederstegnutvalg bestående av: 

 

  Leder:      … 

  Medlem:     … 

 

  Varamedlem:     … 

 

 I)  Representanter til Norges Skiforbunds Ting 2016: 

 

  Valgkomiteens forslag til vedtak: 
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 Skikretsstyret gis fullmakt til å oppnevne kandidater til NSF’s Ting 2016. 

 

 J) Valgkomite for neste skikretsting bestående av: 

   

  Leder:  ………………………………………………………………….. 

 

  Medlem: ………………………………………………………………….. 

 

  Medlem: …………………………………………………………………... 

 

  Varamedlem: …………………………………………………………………... 

 
   

SAK 12. TID OG STED FOR NESTE SKIKRETSTING 

Styrets forslag til vedtak: 
Skikretsstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste skikretsting. 

 

 



 

 

STYREBERETNING 2013 – 2015 

 
STYRESAMMENSETNING: 
Etter kretstinget 2013 har styret hatt følgende sammensetning: 
 
Leder: Arnfinn Paus, Sortland & Omegn Skiklubb 
Nestleder: Eva Lund Pedersen, Siso 
Styremedlemmer: 
                 Doris Stien Kaspersen, Bossmo & Ytteren 
                 Tom Raaum , Bodø Skiklubb / Alpinord 
                 Marit Elveos, Innstrandens Idrettslag 
                 Trond Jøran Pedersen, Stålkameratene IL 
                 Alv-Arne Vilhelmsem, Mosjøen IL 
                 Jo-Inge Øverland, Ankenes Alpinklubb 
 
 
 
STYREMØTER /AU-møter / Styrets arbeid: 
 
I perioden mai 2013 – april 2014 ble det holdt i alt 6 styremøter og AU-møter, og behandlet i alt 41 
saker. 
I perioden mai 2014 – april 2015 er det holdt i alt 8 styremøter og AU-møter, og behandlet (ca) 45 
saker. 
Av større saker som angår hele ski-Norge nevner vi Northug-saken og OL-søknaden. Et samlet 
styre har ment at Northug må være på landslaget for å representere landet i mesterskap og 
verdenscup, slik også resten av tillitskorpset i NSF har ment. 
Etter noe diskusjon i styret har vi også argumentert for vinter-OL 2022 fordi vi mener det er bra for 
skisporten at det blir et OL i Norge. Vi beklager at de 3 siste søknadene har snublet dels etter 
uklare prosesser i idrettens egne organer, og nå sist etter politisk taktikeri, der folkeavstemning og 
regjeringskabal etterhvert ble viktigere enn selve olympiaden. 
Vi har reist spørsmålet om kretsenes ulike økonomiske forutsetninger, kretsleder har deltatt i en 
arbeidsgruppe med kretslederne fra Finnmark og Buskerud og  fremmet saken for skistyret. Hva 
som videre skjer med dette, avgjøres på skitinget i 2016. Fra vår side i Nordland synes vi det er 
urovekkende at NSF ikke ser skilnaden på Østfold og Akershus på den ene siden, og Finnmark og 
Nordland på den andre når det gjelder behov for midler til organisasjonsdriften. 
Nordland Skikrets har i perioden også påvirket politiske prosesser i fylket så langt vi har evnet. Vi 
har sendt brev til Bodøs ordfører angående utbygginga på Bestemorenga, og vi tror det hjalp! Vi 
har vært i tilsvarende dialog med politikere i Fauske angående rulleskianlegg der, og vi har bidratt 
til å påvirke Idrettsrådet i Rana når det gjelder helårs hoppanlegg. 
Våre ønsker om økt økonomisk støtte til skikretsen fra Nordland Fylke har imidlertid ikke ført fram. 
På grunn av vår økonomiske stilling, har kretsstyret ikke hatt mulighet for oppsøkende virksomhet 
ute i klubbene i perioden. Dette beklager vi veldig sterkt. Vår prioritering har vært å føre mest mulig 
av våre knappe midler ut til greinene og aktiv idrett, som jo er det vi er til for! 
Når det gjelder kursvirksomhet og anleggsutvikling viser vi til egne delrapporter. 
 
 
: 
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REPRESENTASJON: 
Nordland Skikrets har vært representert på alle høst- og vårmøter i NSF i perioden, - på 
kretsledermøter og greinenes fagmøter. 
Arnfinn Paus og Petter Grønås (t.o.m. høsten 2013) har deltatt på NSFs arrangør-og TD-kurs. 
(Styret benytter anledninga til å anbefale alle klubber som skal ha større arrangement om å sende 
representanter til dette årlige kurset!) 
 
Vi hadde en stor delegasjon på Skitinget i Loen juni 2014 med følgende deltakere: 
Arnfinn Paus, Eva Lund Pedersen, Jo Inge Øverland, Marit Elveos, Trond Jøran Pedersen og 
Doris Stien Kaspersen. 
Petter Grønås var med på fagmøtet langrenn, og ble gjenvalgt til NSFs lovkomité, og adm.sjef 
Jens Erik Nilsen deltok på seminar for ansatte. 
 
Nordland har deltatt i og også arrangert nord-norsk møte med Troms og Finnmark i forbindelse 
med vår- og høstmøtene. Et kort nord-norsk møte fant også sted under tinget i Loen. 
 
Eva Lund Pedersen representerte Nordland Skikrets på Nordland Idrettsting i 2014 og er Nordland 
Skikrets' representant i komiteen for Hovedlandsrennet på Fauske 2016. 
 
Nylig er det nedsatt en arbeidsgruppe for helårs hoppanlegg på Mo med representanter fra 
Skiforbundet, fra Rana Idrettsråd, Idrettskretsen og sentrale politikere. Gruppa ledes av 
Hoppkomitéleder Trond Jøran Pedersen, Arnfinn Paus er medlem. 
 
PETTER GRØNÅS' BORTGANG: ET STORT TAP FOR KRETSEN 
 
Vi sørger alle over Petters bortgang og innser hvilket tap dette er for skisporten i Nordland. 
Minneord  ved begravelsen er omtalt tidligere og er tilgjengelig på kretsens hjemmeside. Her på 
kretstinget 2015 vil styret få takke for at alle klubbene lojalt sluttet opp om kretsens kondolanse, 
slik at alle var inkludert og ingen glemt. 
 
 
HEDERSTEGN OG UTMERKELSER 
 
Nordland Skikrets' hederstegn gikk for året 2012 til Eskil og Eva Perly Pedersen, Siso for  deres 
lange og gode arbeid for skisporten i Siso og Sørfold. 
For 2013 gikk hedersprisen til Anette Sagen for sitt utrettelige og imponerende arbeid for kvinner i 
hoppsporten. Denne prisen ble lagt merke til i Aftenposten, VG og andre nasjonale medier, i NRK 
og i pressen her i Nordland, vel fortjent som den var. 
Nordland Skikrets' Pokal gikk i 2013 til  
Pernille Baustad, Narvik Slalåmklubb og Sander Murbræck, Innstrandens IL; 
og i 2014 til  
Julie Karlsen, Melbo IL og Sigurd Årthun, Åga IL 
Når det gjelder Innsatspokalen og Beste-Premien bragdpris vises det til grenenes rapporter. 
 
I tingperioden har styret besluttet å slå sammen Best-Premien og Innsatspokalen med nye og 
enklere tildelingskriterier (se vedlegg). Navnet på denne pokalen blir Nordland Skikrets' 
Innsatspokal. 
Vi beholder Nordland Skikrets' Pokal og hekter på navnet «Kongehusets og..» ettersom dette er et 
resultat av NSFs hedring av kongeparets 75-årsfeiringer. Styret vil foreta de nødvendige 
justeringer av statuttene for denne pokalen. 



 

 

Bakgrunnen for endringene var at styret mente det ble for mange pokaler og at verdien av hver 
enkelt etterhvert kunne bli liten. Når nå kongehuset og NSF kom med enda en, ble det klart at tida 
var moden for å revidere hederspokalene i kretsen. 
 
LAGSINFORMASJON: 
 
Vi har følgende jubilanter i perioden: 
Melbo IL, 100 år (stiftet 1915 ) 
Korgen IL, 70 år (stiftet 1935) 
Sortland & Omegn Skiklubb 25 år (stiftet1989) 
                                                                                    
 
 
ØKONOMI 
 
Vi har som kjent en liten økonomi, men vi driver nøkternt og i henhold til det vi har å rutte med. 
Greinene kan takke kontingentøkningen ved forrige kretsting for at de har de midlene de har. Selve 
styrearbeidet er nødvendigvis underlagt harde sparetiltak, og så og si alle styremøter foregår nå 
med telefonmøter. Faren ved dette er at man ikke opparbeider så stor grad av nærhet til 
styrearbeidet som man skulle ønske og at kjennskapet til hverandre innad i styret ikke blir så 
sterkt. Utfra forutsetningene er likevel dette den beste løsninga: vi sikrer greinenes økonomi på 
denne måten, - anstrengt som økonomien også er der! 
 
 
 
SPONSING – kretsens mørke hull 
 
Ved forrige kretsting vedtok vi at kretsen skulle heve sponsornivået fra tilstanden i 2013 via 100 
tusen til 150 tusen i løpet av en 2-3-års-periode. Per dato har vi greidd mer enn dette, men på 
vilkår som ikke er slik vi kunne ønske: 
Vi eier 1/3-part av Sparebanken Nord-Norges sponsing av Finnmark, Troms og Nordland på 
tilsammen 450.000. Altså har vi 150.00 bare her. Men disse pengene er bundet til Team Veidekke, 
Team Nord-Norge Rekrutt og Jenteløft Nord-Norge. Vi er selvsagt fornøyde med at 
nordlandsløpere nyter godt av disse pengene på de nevnte teamene, men vi som skikrets har 
ingen selvstendig disposisjonsmulighet. 
Et særskilt problem har oppstått i forbindelse med «Jenteløfte Nord-Norge»: avtalen er først og 
fremst en Tromsø-avtale mellom aktørene NTG-Tromsø, Tromsø Skiklubb, studentmiljøet i byen 
og Sparebanken, men altså med dette misvisende navnet. Avtalen gjelder for aldersgruppa 19 – 
26 år. Når LK-Nordland søker Sparebanken om støtte til jentesatsing for aldersgruppa 14 – 19 år, 
blir vi henvist til «Jenteløft Nord-Norge» og dermed avvist. 
Kretsstyret har hatt som mål å skaffe en hovedsponsor, og gjort en rekke anstrengelser i perioden 
for å få det til. 
For sesongen 2013 -14 var Nordland Skikrets kun en underskrift unna en ordentlig sponsoravtale 
med Sparebanken Nord-Norge, men like før signeringen snudde Sparebanken fordi de inngikk 
avtale med Bodø/Glimt, og dermed ville de kun ha dem, ikke oss. Nordland Skikrets kunne ikke 
støttes med et par hundre tusen, mens millionene fløt til fotball. 
Vi har gått fram på samme måte som øvrige kretser lykkes med, og etter den malen som 
Skiforbundet har laget, men uten resultater i Nordland. Vi har ialt foretatt 23 henvendelser til 
bedrifter i Nordland. 
Det kan se ut til at skikretsen må gå utenfor Nordland for å skaffe den ønskete sponsingen. 
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KURS & UTDANNING 
 
Det er gjennomført Trener 1-kurs langrenn i alle 3 soner i kretsen i løpet av perioden,  i Salten 
også Trener 2-kurs. 
I Salten gjennomføres det Emit-tidtakerkurs der Siso, Valnesfjord og Fauske samarbeider. 
Alpinkomiteen planlegger tilsvarende kurs i Rana (og Narvik?) 
Arrangør – og TD-kurset på Mo i forbindelse med NC1+2 måtte avlyses på grunn av manglende 
påmelding. (Her minner vi om at dette kurset forutsetter at det går samtidig med et renn ettersom 
en vesentlig del av kurset dreier seg om praktiske renn-oppgaver. Vi gjør nytt forsøk i desember 
2015!) 
 

Navn Arrangør Idrett/gren Kursstart Ant.deltagere 

Trener 1 Alpint  Nordland Skikrets  Alpint  10.01.2014  

 

11 
 

Trener 1 kurs i langrenn  Nordland Skikrets  Langrenn  16.11.2013  11 

Trener 1 kurs i langrenn  Nordland Skikrets  Langrenn  22.11.2013  22 

Trener 1 kurs i langrenn  Nordland Skikrets  Langrenn  23.11.2013  10 

Trener 2  Nordland Skikrets  Alpint  13.12.2013  10 

Trener 2 Melbu  Nordland Skikrets  Langrenn  04.01.2013  9 

Trener II - Langrenn  Nordland Skikrets  Langrenn  26.09.2014  
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PRESSE 
 
Vi har i perioden fått en viss økning i pressedekkinga i fylket. Kretskontoret sender ut 
pressemeldinger i forbindelse med rennene i kretsen, og lokale medier dekker det meste. Men det 
hjelper med større renn: pressedekkinga ved junior-NM på Skillevollen i mars 2014 var god, og det 
samme kan vi si om NNM på Bestemorenga i mars 2015. 
Vi har også lyktes med å få inn skipolitiske debattinnlegg, blant annet med  en kronikk i Avisa 
Nordland i 2014. 
 
 
ARRANGEMENT 
 
Av større arrangement har vi allerede nevnt junior-NM på Mo 2014 og NNM i Bodø 2015; begge 
godt gjennomført av arrangørklubbene. Vi har med andre ord kapasitet til på ta på oss store 
skibegivenheter her i kretsen! 
Av øvrige arrangementer vil vi nevne at hopp & kombinert holder aktiviteten opp på Helgeland, at 
Røkland-samlinga for langrenn vokser fra år til år og at Nordlandscupen forblir et fast innslag som 
bidrar til felles aktivitet i kretsen. I Salten er «Tour de Salten» en årviss og populær 
sesongavslutning. 
Alpinaktiviteten er i vekst, og Narvik var godt i gang med å forberede senior-NM i år, men så kom 
orkanen Ole og snømangel i veien. (Narvik får antakelig arrangementet i 2017). 
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SESONGENE 2013-14 OG 2014-15, REKRUTTERING og KLUBBENES ARBEID 
 
Kretsen har løpere i alle grener som hevder seg godt. Vi har langrennsløpere som er tatt opp i 
Team Veidekke og i team Nord-Norge rekrutt, vi har alpinister på høyt nasjonalt nivå, og vi har 
hoppere og kombinertløpere som hevder seg godt, - og med noen grep kan trenden for de to siste 
snus til oppgang i rekrutteringa og økt deltakelse. 
For enkeltutøvere og eksempler på prestasjoner viser vi til greinrapportene. 
 
En ny og overraskende endring er den store medlemsnedgangen fra 2014 til idrettsregistreringa i 
februar 2015. At vi går fra ca 9500 til ca 7500 medlemmer fra det ene året til det andre er ikke noe 
vi i styret har kunnet forutse, og vi ønsker å å se nærmere på bakgrunnen for en så dramatisk 
tilbakegang. Vi kan forklare noe med dårlige vintre og dermed nedgang i småbarnsrekruteringa. Vi 
kan også peke på bosettingsendringer og at noen mindre klubber er lagt ned. Men dette forklarer 
ikke et frafall på 22%. I handlingsplanen fra skitinget i 2013 hadde vi jo ambisjoner om å komme 
over 10 tusen medlemmer. Kretstinget i 2015 ber derfor alle klubber om å sette rekruttering som 
prioritering nr 1. Skal Nordland Skikrets beholde 100% kontor-ressurs er dette tvingende 
nødvendig. Alle som kjenner idretten vet hvor viktig denne ressursen er for servicen vi er 
avhengige av gjennom sesongen. (Klubbene oppfordres herved til å tenke ut ulike medlemsnivåer: 
karusell-medlemmer, støttemedlemmer, familiemedlemmer, pensjonistmedlemmer etc etc; husk at 
alle medlemmer teller!) 
 
ANLEGGSUTVIKLING  Se egen rapport under 
 
 
 
INTEGRERING 
 
Kretsen arbeider fortsatt med lokale klubber som har eller får nye, registrerte funksjonshemmede 
utøvere. Kretsen informerer om aktivitet lokalt og nasjonalt, og vi har faste skirenn tilrettelagt for 
funksjonhemmede. Vi samarbeider med NAV og Idrettsforbundet om aktivitetsdager i 
alpinbakkene, og vi har egne klasser i KM-langrenn, både fysisk funksjonhemmede (FH-klasse) og 
«special Olympics»-klasser (UH-klasse). 
Klubbene oppfordres til å gjøre en innsats i innvandrermiljøene i perioden som kommer (jfr. NSFs 
handlingsplan). 
 
 
KONKLUSJON 
 
Nordland Skikrets står overfor en del utfordringer i kommende periode. Vår anstrengte økonomi er 
viet grundig plass i tingrapporten, men vi skal gjøre det vi kan for at økonomi ikke blir en hindring. 
Kretsens rolle er å være bindeledd mellom klubbene og Norges Skiforbund. Kretsstyret og 
grenkomiteene skal bidra med å skaffe kursholdere, kompetansepersoner fra NSF og 
Olympiatoppen og stimulere til nødvendige tiltak angående den nye trenerstigen og styrke 
kunnskapen om utviklingstrappa for løperne, og slik stimulere til godt rekrutteringsarbeid ute i 
klubbene. 
Ikke minst vil vi utvikle gode og inkluderende holdninger i alle ledd. Hovedtyngden av det vi holder 
på med, gjelder barn og unge mellom 6 og 16 år. Det er mange som konkurrerer om ungenes 
oppmerksomhet, og skal vi lykkes, må vi framstå som attraktive. Vi må bli gode på å skape gode, 
inkluderende miljøer. 
Styret avslutter derfor med å sitere alpintreneren Marius Arnesens mantra fra sine foredrag for 
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skiledere:  
«Ski er lagidrett, bortsett fra fra start til mål!» 
 
 
Bodø, april 2015: 
 
Arnfinn Paus,    Eva Lund Pedersen,   Doris Stien Kaspersen,   Tom Raaum, 
Jo-Inge Øverland,  Trond Jøran Pedersen,  Alv-Arne Vilhelmsen  og  Marit Elveos. 
 



 

 

Anleggsutvikling 

I tingperioden 2013-15 er det gjort et forsøk på å gjøre kretsapparatet bedre kjent for 
klubbene i kretsen. Det er bare gjennomført 10 anleggsbefaringer, begreset kun av 
midler og personell. Anleggsansvarlig deltok på Norges skiforbunds anleggskonferanse i 
september 2014, noe som ga inspirasjon til hvordan man kan løse oppgavene i NSK. En 
ny anleggskonsulent er ansatt i NSF, alle kretser vil få stor nytte av det. Gitt fremtidens 
klimautfordringer er det avgjørende med anleggsplanlegging som tar hensyn til det. 
Optimalisering av eksisterende anlegg for at utøverne skal få best mulige treningsforhold 
i den potensielt korte sesongen vi går i møte i fremtiden. Tatt i betrakning NSKs negative 
idrettsregistreringsutvikling, vil det være naturlig å nevne at anleggssituasjonen kan 
være en medvirkende årsak. Utdaterte, gamle og lite brukervennlige anlegg gjør nok at 
utøverne kanskje gir opp aktiviteten 
Det mest positive som har skjedd i tingperioden, sett anleggsmessig, vil nok være 
utbedringene på Bestemorenga i Bodø til et meget vellykket NNM i langrenn 2015. 
FISresertifisering 
av Klungsetmarka på Fauske og Vestvatn i Misvær er også verdt å nevne, 
det er også prosjektgruppen som er opprettet for regionsanlegg for hopp på Mo. Det har 
vært ett uttalt mål for NSK å få rulleskiløpere ut av trafikken. Per i dag bistår NSK tre 
rulleskianlegg som er under planlegging og nærmer seg realisering. Vi kommer ikke til å 
gi oss der! 
Fokus fremover vil være å få på plass en oppdatert annleggsplan, dette jobbes det med 
kontinuerlig. Snøproduksjon er også ett område som det bør fokuseres på, fordi det er få 
steder igjen som ikke har behov for det. De fleste anlegg vil øke sine antall skidager 
betraktelig hvis det er på plass. Forutsetninger for prioriteringer av spillemidler er 
utarbeidet, dette gjelder spesifikke midler til rulleskianlegg og prepareringsutstyr som 
NSK direkte innstiller en prioritering til. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Tom Raaum (anleggsansvarlig Nordland Skikrets) 
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Hopp og Kombinertkomiteen sesong 2013 -2014 

-Komiteen HK/KK har bestått av:  Alv Arne Vilhelmsen, Mosjøen IL, Vidar Johansen, 

Mosjøen IL, Leif Karlsen Rognan IL, Knut Aril Hansen Rognan IL  og Trond Jøran 

Pedersen, IL Stålkameratene. 

 

-Komiteen har siste år ikke avholdt separate møter, men benyttet anledningene ved felles 

treningssamlinger til skipolitiske og praktiske diskusjoner. Kretsen har vært representert på 

NSF sitt vårmøte. Komiteen har behandlet nødvendige saker og utfordringer fortløpende. 

Komiteen budsjett, ca kr 37500,00  er benyttet til felles samlinger/ aktivitet og tilskudd til 

NM deltagelser. Komiteen har et lite overforbruk i relasjon til budsjell. Et overforbruk som 

overføres til budsjettåret 2013/2014. 
 

 Oppsummering av sesongen 2012/2013 Planlagte aktiviteter er gjennomført. Rekrutteringsarbeidet trenger 

ytterligere stimulans og tiltak. Idretten vår holder på å dø ut i mange tidligere tradisjonsrike miljøer.  

Resultatene på de av våre aktive som satser/ forsøker er gode i relasjon til de mulighetene som tilbys. 

Treningssamlinger: 

Det er gjennomført en hopp/miljøsamlinger i regi av NS og i samarbeid med treningsgrupper og  lag,  i 

Ørnskjøldsvik i Sverige sept / oktober 2012. Et 20 talls aktive og ledere fra Salten, Rana og Vefsn deltok. 

Noen av kretsens rekrutter deltok under Skiforbundest storsamling i Övik i juni 2012 

I regi av Polarsirkelen Ski er det gjennomført tre treningssamlinger, hvor alle aktive gutte, jente - og 

jr.hoppere i kretsen har hatt tilbud om å delta.   

 

 

Konkurranser/ resultater: 

 I løpet av sesongen 2012/2013 er det i Nordland Skikrets arrangert fem kretsrenn, tre 

Telenor/hoppskolerenn i regi av Polarsirkelen Ski, foruten kretsmesterskap , Nord- Norsk Mesterskap og  

Vårhopprennet i Storhaugen.  

Kretsen har vært representert i Solan Gundersen, Hovedlandsrennet, Jr. NM, NM senior foruten NC og RC 

cuper. Flere av våre løpere har gjort gode resultater nasjonalt.  Anette Sagen Mosjøen IL, har hatt en ny vår, 

og markert seg godt internasjonal, og stått øverst på pallen i WC. 

Utfordringer: 

Aktiviteten i tidligere betydelige hoppmiljøer er på et lavmål. Skal vår idrett overleve i en framtid med et 

stadig økende mangfold av tilbud, må noe drastisk gjøre mht fasiliteter. Idretten vår er den enste gren der 

aktive, trenere og ledere må preparere og lage sin egen arena, - og det hver dag. Framtida ligger i gode og 

funksjonelle helårsanlegg, der det offentlige i større grad tar et ansvar for preparering og vedlikehold.  

Hva vil og kan NS bidra til her? 

Polarsirkelen Ski/ hopp – og kombinertmiljøet i Rana er i dialog med Rana Kommune om utvikling av et 

mulig helårsanlegg.  

Framtida for sporten vil være helt avhengig av at NS, NIK og Nordland Fylkeskommune i fellesskap 

frambringer og bistår lokale krefter med et framtidsrettet helårsanlegg og et videregående skoletilbud.  

 

Hederspriser: 

Forslag innsatspokal? 

Forslag bragdpriser? 

 

Hopp – og kombinert komiteen takker  lag og foreninger for bidraget gjennom sesongen..  

Mo i Rana 27.03.2013        TJP 



 

 

Nordland Skikrets Hopp/kombinert komiteen 2014/2015 

-Komiteen HK/KK har bestått av:  Alv Arne Vilhelmsen, Mosjøen IL, Vidar Johansen, Mosjøen IL, Leif 

Karlsen Rognan IL, Knut Aril Hansen Rognan IL  og Trond Jøran Pedersen, IL Stålkameratene. 

 

-Komiteen har det siste år ikke avholdt separate møter, men benyttet anledningene til diskusjoner i 

forbindelse med treningsamlinger og renn. Kretsen har vært representert på NSF sine vårmøter og på et av 

høstnøtene. Komiteen har behandlet nødvendige saker og utfordringer fortløpende. Komiteens budsjett, er ca 

kr 37500,00 per år og er benyttet til felles samlinger/ aktiviteter og tilskudd til NM deltagelser. Komiteen har 

holdt et aktivitetsnivå tilsvarende sine budsjetter. 

 

 Oppsummering av sesongen 2013/2014: Planlagte aktiviteter er gjennomført. Rekrutteringsarbeidet 

trenger ytterligere stimulans og tiltak. Hopp og kombinert idretten sliter med dårlig tilrettelagte anlegg, 

manglende fasiliteter og færre og færre frivillige.  Resultatene på de av våre aktive som satser  - er gode. 

Flere av våre aktive er tilsluttet sentrale treningsgrupper, Trønderhopp og Granåsen Skiteam, og får sin 

treningsoppfølging i teamene. 

Resultater: 

Kretsen har vært representert i Norgescuper, NM, Jr. NM, Hovedlandsrenn og Solan Gundersen.  

Sesongen 2014: 

- Robin Pedersen 17 år, IL Stålkameratne/ Trønderhopp:  

- 1. og 3  pl NC elite Trondheim 2014. Ytterligere tre plasseringer 4-8 pl NC elite. 2014. 8. pl Jr.NM 

stor og liten bakke. 

o  

- Emil Vilhelmsen 18 år, Mosjøen IL/ Granåsen Skiteam: 

- 3.pl Jr. NM Kombinert 

Sesongen 2015: 

- Robin Pedersen 17 år, IL Stålkameratne/ Trønderhopp:  

- 24 pl NM senior stor bakke 

 

Emil Vilhelmsen 18 år, Mosjøen IL/ Granåsen Skiteam 

- 7 – pl NC Kombinert 

- 4. pl lagkonkurranse Universiaden 

- 3. pl Jr. VM lag 

- 18. pl NM kombinert senior 

-  

 

Flere av våre yngre rekrutter har gjort fine resultater i nasjonale konkurranser. 

Hans Gunnar Eliassen 14 år, IL Stålkameratene/ Polarsirkelen Ski: Har flere gode plasseringer i RC B 

både i hopp og kombinert. 7 pl Kombinert og 9. pl Hopp i Hovedlandsrennet 2015 

Eirin Kvandal 13 år, Mosjøen IL/ Vefsnhopp: 2. pl Hopp Solan Gundersen 

Oda Leiråmo 13 år, Båsmo og Ytteren IL/ Polarsirkelen Ski:  2. pl kombinert Solan Gundersen. 

Flere andre av kretsens utøvere har også vært utenfor distriktet og konkurrert.  

Rekruttering: 

Kretsen har begrenset aktivitet i Fløybakken på Rognan, Fageråsbakken og Munklia i Mo i Rana samt I 

Storhaugbakken i Vefsn. 
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Polarsirkelen Ski gjennomfører årlige hoppskoler, en aktivitet som starter om høsten med barneidrett og 

ender ut i hoppbakken når forholdene tillater. Polarsirkelen Ski arrangerer årlige Telenorkarusell renn, 5 per 

år, med ca 15 – 20 deltagere.  

Vefsnhopp har også avholdt hoppskole samlinger. 

Treningssamlinger: 

Det er gjennomført to hopp/miljøsamlinger i regi av NS og i samarbeid med lokale treningsgrupper.  

Vefsnhopp og Polarsirkelen Ski har ledet de årlige miljøsamlingene, i Granåsen i Trondheim. Et 15  talls 

aktive og ledere fra Salten, Rana og Vefsn har deltatt. Enkelte av kretsens rekrutter har også deltatt under 

Skiforbundets storsamlinger  i Midtstua i Oslo. 

 

Konkurranser og arrangementer: 

 I løpet av sesongen 2013/2014 og 2014/ 2015 er det i Nordland Skikrets arrangert fem – seks kretsrenn per 

sesong der det har vært gitt tilbud til alle klasser. Det er også arrangert fire til fem Telenor/hoppskolerenn, 

per sesong, i regi av Polarsirkelen Ski. KM, NNM samt det tradisjonelle Vårhopprennet i Storhaugen i Vefsn 

er blitt i varetatt av Mosjøen IL.. 

Polarsirkelen ski har arrangert Jr. NM 2014 i Fageråsen i Mo i Rana .  

Norges Skiforbund ønsker at Mo i Rana skal ta på seg årlige Norges Cup konkurranser. 

Utfordringer: 

Aktiviteten i tidligere betydelige hoppmiljøer er på et lavmål. Skal vår idrett overleve,  i en framtid med et 

stadig økende mangfold av tilbud, må noe drastisk gjøres mht fasiliteter. Idretten vår er den enste der aktive, 

trenere og ledere må preparere og lage sin egen arena, - og det hver dag, før aktiviteten kan igangsettes og 

utføres. Framtida ligger i gode og funksjonelle helårsanlegg, der det offentlige i større grad tar et ansvar for 

preparering og vedlikehold. Samarbeidsmodeller mellom det offentlige 

Hva vil og kan NS bidra til her? 

Nordland Idrettskrets har i samråd med Nordland Skikrets tatt initiativ til å nedsette en prosjektgruppe som 

har i mandat og frambringe et prosjekt på et helårshoppanlegg i Fageråsen i Mo i Rana.  

Framtida for sporten vil være helt avhengig av at vi greier å utvikle et idrettslig tilbud med tilhørende 

fasiliteter, som også innbefatter videregåendeskole og utdanningsmuligheter.  

 

Nordland Skikrets innsatspokal for 2014 er tildelt: 

Robin Pedersen IL Stålkameratene/ Trønderhopp 

Emil Vilhelmsen Mosjøen IL/ Granåsen Skiteam 

 

 

Hopp – og kombinert komiteen takker lag og foreninger for bidraget gjennom sesongene/ perioden..  

 

 

Mo i Rana 10.03.2015 

 

TJP 



 

 

Alpinkomiteen sesongen 2013-2015Alpinkomiteens sammensetning  

Leder –  Jo Inge Øverland   Ankenes 

Medl.  Kim Johansen Narvik 

Medl.  Ove Bromseth Mo I Rana 

Medl.  Terese Pettersen Sortland 

 

 

Møtevirksomhet  
 

Har ikke vært møter der hele komiteen har vært samlet . Har holdt kontakt pr tlf/mail  ukentlig , samt at vi 

har møttes ifbm med renn . 

 

Leder har deltatt på  

 

Terminliste møte ( tlf ) 

Skiting Loen  

Høstmøte NSF ( Østerrike ) 

Reg td møte Gardemoen  

Styremøter Nordland skikrets  

 

Utmerkelser  : 
 

Nordlandskikrets Innsatspokal  -  Bertine Aam Olsen   ( 2013 ) 

Nordlandskikrets Innsatspokal  - Trine Bruvoll  ( 2014  ) 

Bestepremiens bragd pris -  Pernille Baustad  ( 2013 ) 

Besterpremiens bragdpris – Bertine Aam Olsen  ( 2014 ) 

 

 

Kurs/utdanning  
 

3 trenere  fra Nordland gjennomført trener 4 kurs 

Ikke gjennomført noe trener kurs i år . 

Dette pga av sen vinter og  kursing av instruktører . 

Er under planlegging( skal gjennomføres ) Td kurs i april/mai 2015 

 

 

Økonomi . 
 

Tildelte middler prioritert brukt til  startkontigent ved Landsfinaler,hovedlandsrenn  Nm sen/Jr. 

 

Regionslag : 
Har kommet i gang ett sammarbeid der Ffa Narvik er motor . 

De har  satt seg som mål å få gjennomført  4 samlinger iløpet av sesongen . 

Dette er noe de klarer, og deltagelsen på samlingenen har vært stor . 

Samlingene har også vært brukt  til å oppdatere trenerne rundt om i klubbene . 

Ffa Narvik vil ilag med ak Nordland og Troms  evalurere dette etter seong slutt .. 
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Sportlslig del : 
 

Løperne  fra Nordland har gjennom disse to sesongene mange gode resultater å vise til . Det er også i denne 

perioden tatt medaljer i nasjonale mesterskap  . 

Vi har hatt utøverer som er tatt ut på samlinger i regi av Nsf. 

Mange gode resultater er gjort av våre Fis løpere , der det er tatt flere pall plasseringer . 

Det  visses at det jobbes godt rundt i klubbene .  Det er positivt å se at det er kommet i gang sammarbeid 

rundt Reg lag , der Ffa Narvik er blitt drivverket . 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement . 
 

Nordland skikrets alpint hadde i år   8 terminfestede  renn helger . 

En er blitt avlyst pga snømangel .  

Dette er en økning fra i fjor på 2 rennhelger ( 4 renn ) 

Neste sesong vil  det  bli ytterligre 1 renn helg . 

Dette er en meget positiv trend  for Nord norsk alpin sport at det kommer flere arrangører på kartet . 

Hovedlandsrennet 2012/13 ble arrangert av Nsk på en fantastisk måte .  

NM 2015  

Dessverre måtte Nsk avlyse NM , dette pga mye vær og vind . 

Dette er noe vi Nordland skikrets synes er meget beklagelig , det er viktig for skikretsen å få gjennomført 

slike store arrangement . 

Det er med glede  vi ser at de har meldt om nytt NM alpint i 2017 i Narvikfjellet . 

 

 

Sluttord : 
 

Alpinidretten i Nordland er på stor framgang dette tiltross for dårlige vintre .  Det jobbes fantastisk godt 

rundt i hele fylket . 

Det er artig å se at det kommer masse rekruttering fra klubbene  på Helgeland/salten/Vefsen . 

Likeledes jobbes det kjempe bra med rekrutering i Lofoten/Vesterålen . 

Narvik/Ankenes  har også stor  pågang på sine skiskoler/kurs . 

Husk at rekruttering er og skal være artig  ….. 

Ski er gøy ……. 

 

Sportslig hilsen  

For alpin kommiteen  

Jo Inge Øverland 

 



 

 

Langrennskomiteen 2013-2015 

 
Sesongen 2013/2014 og 2014/2015  

 

Langrennskomiteen  
 
Leder: Marit Elveos  
Medlem region midt: Åke Holmstrøm  
Medlem region midt: Lena Cecilie Pedersen  
Medlem region sør: Elin Abelsen  
Medlem region nord: Marte Glad Remen 

 

Arbeidsmål  
 

LK - møte i mai 2013:  
I møtet i mai 2013 ble LK enig om å jobbe for å styrke langrennsmiljøet ved bedre samarbeid og 
samhold mellom klubbene i Nordland skikrets.  

 
LK satte følgende arbeidsmål for  2013-2015: 

 
Gode kretssamlinger med godt sportslig opplegg og gode trenere  
Gode opplegg på nasjonale renn med fokus på samarbeid mellom klubbene (= godt sportslig opplegg, 
samhold og reduserte kostnader)  

 
 

Andre viktige oppgaver er arbeidet med terminlista i alle tre regionene samt å være pådriver for å få 
igangsatt trenekurs og TD-kurs.  

Samlinger   
Mål: Gode samlinger med godt sportslig opplegg og gode trenere.  
Samlingene er den viktigste møteplassen for løperne og trenere i Nordland. Med fokus på et 
godt sportslig opplegg og trivsel for alle vil samlingene gi positive ringvirkninger ut til klubbene i 
hele Nordland.  
Langsiktighet og ”is i magen” er det viktigste fokuset i arbeidet med unge skiløpere. De skal 
lære seg å trene, de skal passe på eget utstyr og de skal etter hvert ta ansvar for egen 
utvikling. Som trenere, foreldre og ledere skal vi hjelpe dem til å finne den indre drivkraften slik 
at de blir selvstendige og solide skiløpere som takler både gode og dårlige resultater. 
Tålmodighet sies å være det viktigste talentet.  

 

 

Viktige stikkord under forberedelsene av samlinger 
Trenere/sportslig opplegg  
Fasiliteter  
Kost  
Tema på samlingene  
Spesifikke jenterøkter  
Aldersgrense  



 24 

 

 
Nordland skikrets er arrangør sammen med en klubb. LK har ved behov bistått arrangør med å få på 
plass trenere til de ulike aldersgruppene samt i planleggingen for å sikre at vi skal nå målsettingen om 
gode samlinger.  

 
Instruks for arrangør av samlingen ligger på hjemmesiden til Nordland skikrets.  
http://www.skiforbundet.no/nordland/langrenn/instrukser/ 

 
Kort oppsummering av samlingene som er gjennomført de to siste sesongene  følger nedenfor:  
2013/2014 
Valnesfjord  

20-23. juni 2013 
Fra 15 år.  
Overnatting Valnesfjord sentralskole  
Arrangør: Innstrandens IL  
Hovedtrener Terje Håkonsen, Bossmo & Yttern 
For oppsummering vises det til rapport fra Terje Håkonsen  
Antall deltagere: 30 (50% jenter) 

 
Stokmarknes 

22-25. august 2013 
Fra 12 år.  
Overnatting Stokmarknes skole  
Arrangør; Stokmarknes IL 
Positiv tilbakemelding. Mange trenere i yngre klasser. Tilbakemelding på litt mer spesifikk trening for 
juniorene  
Antall deltagere:  

 
Røkland  

26-29. september 2013 
Fra 11 år ( sonesamling 11-12 år) 
Overnatting Røkland sentralskole (11- 16 år)  
Overnatting Nordnes (junior) 
Arrangør: Vinger IL  
Hovedtrener Fredrik Undli, Innstrandens IL 
Trener for Team Veidekke Nord Norge Jostein Hestmann Vinjerui var med under hele samlingen 
God tilbakemelding på samlingen.  
Antall deltagere:134 

 
2014/2015 
Mo i Rana  

26-29. september 2014 
Fra 15 år  
Overnatting Bossmo skole  
Arrangør: Bossmo & Yttern IL 
Hovedtrener Jan Erik Johansen  

Antall deltagere 35  
Stokmarknes  
29-31. august 2014 
1-6.august 2014 (samling Team Veidekke Nord Norge)  
Fra 12 år   

http://www.skiforbundet.no/nordland/langrenn/instrukser/


 

 

Overnatting: skole 
Arrangør; Stokmarknes IL  
Hovedtrener Bård Sørensen  

 
Juniorene deltok på noen økter sammen med Team Veidekke Nord Norge. Blant annet en 
rulleskikonkurranse.  
Antall deltagere: 92  

 
Røkland  
25 – 28. september 2014  

Fra 11 år (11-12 år  sonesamling)   
Overnatting Røkland sentralskole  
Arrangør: Vinger IL.  
Hovedtrener junior Fredrik Undli 
Hovedtrener 15-16 år Jan Erik Johansen  
Hovedtrener 13-14 år (Elin Abelsen og Trine Bukten)  
Hovedtrener 11-12 år ( Mette Bjune Sveen, Marit Elveos)  
Antall deltagere: 129  

 
Sulitjelma  
27-30. november 2014 
Overnatting Sulitjelma Fjellandsby 

Samlingen er arrangeres som et tilbud til klubbene for få en snøsamlingen med gode forhold. 
For utøverne i Nordland er det fint å kunne trene sammen på snø like før sesongen starter. For 
at det sportslige opplegget skal bli bra må klubbene stille med trenere. Det vil gjennomføres 
møter for planlegger trening og fordelig av arbeidsoppgaver på de ulike gruppene.  
Juniorlandslagstrener Anders Bystrøm vil være sammen med oss fredag og lørdag formiddag.  
Ressurspersoner fra olympiatoppen blir med på  samlingen og bistå med foredrag med tema: 
Ernæring og forebygging av sykdom  

SAMLINGEN BLE AVLYST PÅ GRUNN AV SNØMANGEL !!! 

Terminliste og renn    
Terminlistemøter er gjennomført i alle tre regionene.  
2013/2014; Bodø  
2014/2015; Fauske  
2015/2016: ??  

Nordlandscup  

Nordlandscup er for 13 – 16 år og arrangeres gjennom fire helger i kretsen. NC inngår i KM del 
1 og del 2. I tabellen nedenfor vises en oversikt over arrangør inkl. antall deltagere for 
Nordlandscup de to siste sesongene.  
Tabell 1: Oversikt over arrangør og antall deltagere for Nordlandscup 2013/2014 og 2014/2015 

 Arrangør Dato Distanse 
og stilart 

Antall 
deltagere 

2013/2014 NC 1 og NC2 
Fauske IL 

 

14.12.13 Klassisk  Totalt 158 
NC(13-16): 58 

 15.12.13 Skøyting  Totalt 154 
NC(13-16): 60 

 NC 3 og NC 25.1.14 KM - Totalt: 187 
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4/KM 
Fauske IL  
(flyttet fra 
Stokmarknes) 

 

Normal - 
fristil  

NC(13-16): 74 

26.1.14 KM - 
Normal – 
klassisk  

Totalt: 192 
NC(13-16): 75 

NC 5 og NC 
6/KM 
Mosjøen IL  

22.2.14 Sprint 
Fristil 

Totalt: 160 
NC(13-16): 64 

23.2.14 Skiathlon  Totalt: 153 
NC(13-16): 64 

 NC 7 og NC 
8  
Tour De 
Salten  

11.4.14 Prolog 
sprint 

Totalt: 145 
NC(13-16):48 

 12.4.14 Klassisk 
fellesstart  

Totalt: 147 
NC(13-16): 44 

2014/2015 NC 1 og NC 
2 
Bossmo & 
Yttern IL  

13.12.14 Klassisk Totalt: 140  
NC(13-16): 59 

 14.12.14 Fristil Totalt: 102 
NC(13-16):47 

 NC 3 og NC 
4/ KM  
Korgen IL  

 

24.1.15 Normal - 
klassisk 

Totalt: 184 
NC(13-16):59 

25.1.15 Normal - 
fristil 

Totalt: 164 
NC(13-16):58 

NC 5 og NC 
6/KM  
Fauske  

21.2.15 Sprint 
klassisk 

Totalt:186 
NC(13-16):50 

22.2.15 Skiathlon Totalt:186 
NC(13-16):46 

 NC 7 og NC 
8  
NNM Bodø *  

20.3.15 Sprint 
klassisk 

NC(13-16):79 

 21.3.15 Lang Fristil  NC(13-16):87 

2015/2016 Midt – fylket   Normal   

Nord – fylket   Sprint 
skøyting 
/skiathlon 

 

*På grunn av lite snø og stor risiko for å måtte avlyse NC på Stokmarknes helgen etter NNM 
ble det bestemt at NC 7 og 8 skulle inngå i NNM.   
Samarbeidspartnere for Nordlandscup er Madshus og Sport 1. Avtalen mellom Madshus og 
Nordland Skikrets er svært gunstig. LK har fått 4 par Redline racing ski gratis og vi har fått 
mulighet til å kjøpe 10 par racing ski/sko/staver også. Pris på ski er 1950 kr pr stk (+ mva. ) 
Gjennom dette samarbeidet har vi også fått svært gunstige priser på premier til våre 
Kretsmesterskap og Nordlandscuprenn, noe arrangørklubbene har satt stor pris på. Premiene 
er bruksting som er blitt godt mottatt hos utøverne.   
Vi har forpliktet oss til å sende en oversikt over gjennomføringen av de ulike rennene og at 
arrangørene skal profilere Madshus gjennom hele arrangementet - dette har vi dessverre ikke 
vært så flink til å må skjerpe oss på det om vi skal få en i havn en ny avtale. I følge Madshus 
har ingen andre kretser tilsvarende avtaler og de ønsker å fortsette samarbeidet da de synes 
konseptet er bra.  
Kontaktperson hos Madshus er Tommy Evenrud  
Tommy.Evenrud@madshus.com 
Mobilnr. 907 714 31 

 

mailto:Tommy.Evenrud@madshus.com


 

 

Madshus ønsker følgende;  

Madshusannonse i program for NC-renn  
Stadionreklame  
Rapport etter siste renn  

 
 

Madshus må kontaktes for ny avtale i 2015/2016.  

 

Kretsmesterskap    
Det er skikretsen dvs. alle klubbene i Nordland skikrets som er «eier» av Kretsmesterskapet.   

Endringer i distanser eller stilart skal avklares på grenmøter i skikretsen.  
I tabellen er deltagelsen i KM de to siste sesongene oppsummert.  
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Tabell 2: Oversikt over KM arrangør og antall deltagere sesongen 2013/2014 og 2014/2015. KM gjelder fra 13 år.  

 Arrangør Dato Distanse 
og stilart 

Antall 
deltagere 

Merknader 

2013/2014 Fauske IL  
(flyttet fra 
Stokmarknes) 

 

25.1.14 Normal - 
fristil  

Totalt: 
187 
KM: 116  

Fra 11 år 

26.1.14 Normal – 
klassisk  

Totalt: 
192 
KM: 117 

Fra 11 år 

Mosjøen IL  22.2.14 Sprint 
Fristil 

Totalt: 
189 
KM:106 

Fra 8 år 
(sonerenn: 
8-10 år) 

 

23.2.14 Skiathlon  Totalt: 
153 
KM: 116 

Fra 11 år 

2014/2015 Korgen  24.1.15 Normal - 
klassisk 

Totalt: 
184 
KM: 96 

Fra 8 år 
(sonerenn: 
8-10 år) 

 

25.1.15 Normal - 
fristil 

Totalt: 
164 
KM: 106 

Fra 11 år 

Fauske  21.2.15 Sprint 
klassisk 

Totalt:186 
KM:96 

Fra 8 år 
(sonerenn: 
8-10 år) 

 

22.2.15 Skiathlon Totalt:186 
KM: 83 

Fra 8 år 
(sonerenn: 
8-10 år) 

2015/2016 Midt – fylket   Normal    

Nord – fylket   Sprint 
skøyting 
/skiathlon 

  

 

Fellesopplegg på Norgescup junior og hovedlandsrenn  
 

Mål: Gode fellesopplegg under Norgescup for juniorer og hovedlandsrenn.  
LK har ansvar for å få på plass hovedledere for Norgescup jr., Hovedlandsrenn og for 
Ungdommens Holmenkollstafett.  Dette skal være klart i god tid før sesongstart.  
Hovedleder for siste Norgescup-helg er ikke fastsatt før vi vet hvilke klubber som har deltagere. 
Dette for å avklare behovet for hovedleder. Sesongen 2013/2014 ivaretok Roger Kristiansen 
oppgaven men i 2014/2015 var Ane Johnsen hovedleder.  

 
På hvert renn skal det være en hovedleder som har ansvar for følgende oppgaver  
Deltagelse på lagledermøter  
Informasjon til løpere og ledere  



 

 

Delegering av oppgaver under rennet (sekundering, smøring, transport, ansvar start/mål, mm)  
Organisering av transport fra overnattingsted til arena  
Oppfølging av løpere før renn og etter renn  

 

LK sender ut instruks som gjennomgås med hovedleder i god tid før hvert renn.  
Instruks for hovedleder ligger på hjemmesiden til kretsen.  
http://www.skiforbundet.no/nordland/langrenn/instrukser/ 
Evalueringsrapport fra rennene ligger på hjemmesiden til kretsen. 
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/ 

 
Under Jr. NM i Mo i Rana ble det gjennomført et møte med utøverne og der ble det gitt klar 
tilbakemelding om at de ønsket at skikretsen stilte med sekundering under Norgescup for 
juniorer.  
For Ungdommens holmenkollstafett har Petter Grønnås i flere år vært kretsens hovedleder for 
ungdommene. Denne sesongen ble det ikke slik. Ane Johnsen ivaretok rollen som hovedleder sammen 

med Nancy Schreiner.  
 
 
 

Hovedlandsrenn  

Hovedlandsrennet i 2013/2014 

Oppsummering fra hovedleder Åke Holmstrøm; 

Det ble en flott helg der jeg opplevde at alle som var med på fellesopplegget + IIL hadde det bra. Vi som 

bodde på Honne hotell hadde det aldeles praktfullt med gode smørefasiliteter, super matservering, flotte 

møterom, oppholdsrom og ellers av fasiliteter. Utøverne og voksne var sosiale. På fredag møttes alle 

klubbene på hotellet der vi spiste kake og koste oss sammen, med påfølgende møte. Sportslig så gjorde 

kretsen det bra med flere topp 30 plasseringer. 

Evalueringsrapport fra HL 2014 ligger på hjemmesiden til kretsen 
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/ 

 

Hovedlandsrennet i 2014/2015 

Evalueringsrapport mangler.  

Muntlig tilbakemelding er et renn med lite snø men sportslig bra arrangement.  Samarbeid mellom 

klubbene i Nordland fungerte veldig bra. Godt samhold, trivelig for utøvere og ledere/foreldre og et 

trivelig overnattingssted.  

 

Norgescup junior   

Hovedmålet for nåværende LK har vært å få til et godt fellesopplegg på Norgescup jr. og 
hovedlandsrennet for Nordland skikrets. Vi ønsker å skape et fellesskap mellom klubbene som 
gir utøverne gode opplevelser og minner for livet.  
De største klubbene i Nordland vil kunne klare seg med egen ledere under arrangement men 
for alle utøvere, enten de er fra store eller mindre klubber, er fellesskapet viktig. LK mener at 
samarbeid mellom klubbene er til fordel for alle og ikke minst utøverne selv.  
Vi er fra et fylke som er utfordrende både når det gjelder reiser internt i kretsen og  utenfor 
kretsen. Samarbeid om smøring, sekundering, transport til og fra arena mm er rasjonelt og 
trivelig. For å få god oppslutning om fellesopplegget er det viktig å tilby en overnatting som er 
god og rimelig.  

http://www.skiforbundet.no/nordland/langrenn/instrukser/
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/
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Som LK – leder har samarbeidet under Norgescup for juniorer det siste året vært det aller 
beste jeg har opplevd. Trivelige ledere, samarbeidsvillig og ikke minst et fantastisk gjeng med 
utøvere fra hele Nordland.  
Jr. NM i Hommelvik kan trekkes frem som et godt eksempel.  Der hadde Nordland en tropp på 
36 utøvere. Inkl. ledere var vi 58 personer som bodde på Vikhammer Camping. Et billig og godt 
alternativ. Ser bort fra de 3  lederne som fikk en dårlig hytte.  
Vi betalte kr. 250 pr. natt. Tørrmat ordnet klubbene selv. Middag ble bestilt fra et cateringfirma i 
Stjørdal. God og mye mat til en billig penge. Takk til Lars Murbræch som ordnet dette.  
 

  
Bilde 1:Fornøyde utøvere og sultne ledere under jr. NM i Hommelvik. Vikhammer Camping var et bra sted å bo.   

 

  
Bilde 2: Spente Nordlandsløpere under stafetten i Jr. NM Hommelvik 

 



 

 

 
Bilde 3: Klar til start. Stafett er stafett… muligheter. Nordland ved Ask Kleist Godal veksla som nr. 5. 1. laget ble nr. 36.  

 

Ungdomsstafetten Holmenkollen 
 

Ungdomsstafetten 2013/2015 
Ungdomsstafetten i Holmenkollen er et høydepunkt for 15 – 16 åringene i kretsene rundt om i 
Norge. Her møtes de beste løpere til stafettdyst, midt i WorldCup Sirkuset.  
Hovedleder Petter Grønnås sammen med Trine Bukten fikk være sammen med 8 flotte utøvere 
fra 8 forskjellige klubber i Nordland.   
Petter har et stort skinettverk og med han som hovedleder fikk ungdommene møte verdens 
beste skiløpere og skismørere i smøretraileren.  
Heldige oss fra Nordland som har gode skismørere med samme dialekt. Stian Grønnås ordnet 
skiene slik at vi kunne stille til start meg gode ski.  Plasseringene ble nr. 10 på førstelaget og 
21.plass for 2.laget. Godt jobbet! 
Reisebrev fra Holmenkollen på hjemmesiden til kretsen.  
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/ 

 
 

http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/
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Bilde 4: Fornøyde utøvere. Fra venstre Vebjørn Moen (16)Tverlandet IL, Joakim Støre Kristiansen (16) Siso 
IL, Marcus Hagenes (15) Valnesfjord IL, Andrea Karoline Nymo Holmstrøm (15) Fauske IL, Sigurd Årthun 
(15) Åga IL, Julie Karlsen (16) Melbu IL, Marte Krågstad Johansen (15) Bossmo og Ytteren IL og Lone 
Aune (16) Innstranden IL. 

 

Ungdomsstafetten 2014/2015 
I mange år har Petter Grønnås tatt med de beste ungdommene til Ungdomsstafetten i 
Holmenkollen. I år ble det ikke slik.  Petter kan ikke erstattes men i hans ånd skal vi fortsatt gi 
ungdommene i Nordland skikrets mulighet til å gå stafett i Holmenkollen. 
I år tok Ane Johnsen fra Kabelvåg på seg oppgaven som hovedleder sammen med Nancy 
Schreiner fra Bossmo& Yttern. Stian Grønnås hjelp også i  år til med skipreppen.   
Løpere og ledere rapporterte om en super helg. Sportslig gjorde lagene det veldig bra. 1.laget 
ble nr. 10 og 2.laget nr. 25. Nordland var best fra Nord Norge 
Rapport fra gjenget i Holmenkollen på hjemmesiden til kretsen.  
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/ 

 
 

http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/


 

 

 
Bilde 5: Bak fra venstre Even Johan Kaspersen(16), Bossmo&Yttern, Henrik Blix (15), Innstrandens IL, Nikolai 
Eiterjord(15), Innstrandens IL, Sigurd Årthun(16), Åga IL, Sigrid Helbostad (15), Innstrandens IL, Benedicte 
Schreiner(15), Bossmo&Yttern, Andrea Karoline Nymo Holmstrøm (16) Fauske IL, Marte Krågstad Johansen (16), 
Bossmo&Yttern IL.  

 

Team Veidekke Nord Norge  
 

Tram Veidekke Nord Norge er ett av Norges skiforbund regionlag i Nord Norge. I tillegg til laget 
i nord er det også Team Veidekke Trøndelag, Innlandet og Oslofjord. Teamet  eies av de tre 
kretsene i Nord. Leder i langrennskomiteen sitter  også i styringsgruppa for laget.. 
Styringsgruppa består i dag av:  
Leder Per Oskar Andersen (LK leder i Finnmark)  
Hogne Eidissen (LK leder i Troms)  
Ulf Morten Aune (Norges skiforbund )  
Hermod Bjørkestøl (Norges skiforbund)  
Marit Elveos ( LK leder i Nordland)  

 
Etter NM del 2 i Harstad ble det ansatt ny trener for laget. Roy Helge Larsen fra Tromsø overtar 
etter Jostein Hestmann Vinjerui.  
Laget har sin base i Tromsø der også trener er bosatt. Resultatmålet for laget er å rekruttere i 
landslag. Denne sesongen vil Silje Theodorsen komme videre fra regionslaget til rekruttlag.  
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For Nordland er det viktig å være aktivt med å påvirke det som skjer med skiidretten i nord. 
Siste sesong hadde  laget samling på Stokmarknes. Regionslaget er en viktig gulrot for alle 
som ønsker å satse videre på langrenn i Nordland.  

 

 
Bilde 5: Nordlandsløper Rolf Einar Jensen fra Bossmo& Yttern vant dobbelt under NNM i Bodø. Her flankert av nr 2 Morten Harjo 
Pettersen, Vadsø og nr. 3 Martin Mikkelsen fra Medkila.   



 

 

Jenteløftet Nord Norge  
 

I mai 2013 ble jenteløftet Nord Norge lansert som et prosjekt for å løfte Nord Norsk 
jentelangrenn med mål om å få flere jenter/damer i den øvre del av resultatlista i 
seniorklassene.   
Prosjektet har hatt startproblemer. Det ble helt stopp høsten 2013 da det ikke ble enighet 
mellom kretsene hvordan jenteløftet Nord Norge skulle drives. Finnmark og Nordland var klar 
på at for å få flere seniorer må det startes med aldersbestemte klasser(16 år) og juniorer.  
Prosjektet var i starten eid av NTG Tromsø og med 250 000 kr. pr. år i 3 år skulle fokuset rettes 
mot jenter i siste jr. klassen og tidlig seniorer. Jentene som skulle være en del av jenteløftet 
Nord Norge kunne ikke være en del av et team. Det vil si at jenter på Team SNN og Team 
Veidekke Nord Norge ikke har fått midler gjennom jenteløftet.  
Store deler av de 250 000 er brukt til å betale trener for de få jentene som var aktuell. Det ble 
gjort forsøk på jentetreninger i Saltenregionen sommer/høst 2013 men dette fungerte ikke. Det 
er for lange avstander og dersom det skal ha en mening må det være et tilbud som er utover 
det som klubbene tilbyr.  
Prosjektet ble lagt på is men i mai 2014 ble det startet på nytt. Nå var det Troms skikrets som 
var eier av prosjektet. Trener er leid inn fra NTG Tromsø og lønnet av prosjektet. Det er et fåtall 
jenter i Troms som drar nytte av midlene. Dette er jenter som pr. i dag ikke er av de beste 
seniorjentene i Nord Norge.  Sparebanken Nord Norge er hovedsponsor for Jenteløftet Nord 
Norge. I utgangspunktet er det et tilbud for de tre Nord Norske kretsene, men pr. dato bidrar 
det ikke til noe jenteløft i Nordland og heller ikke i Finnmark. Sparebanken har gått inn med 
750 000 kr over 3 år (fra høsten 2013). Både Finnmark og Nordland er «fanget» i en avtale 
med sparebanken Nord Norge der vi ikke har noen som helst gevinst. Behovet i Nordland er å 
tilføre kompetanse i form av trenerressurser eller foredrag/veiledning  på våre møteplasser, 
som er samlinger  og temakvelder i kretsen vår.   
LK i Nordland mener slik jenteløftet blir drevet er helt feil måte å jobbe med jenteløft for Nord 
Norge. Det foreligger lite informasjon omkring jenteløftet fra Troms skikrets.  
LK i Nordland støtter for øvrig samarbeid om seniorsatsing mellom de Nord Norske kretsene. 
Samarbeid er både rasjonelt mht. kostnader og er positivt for å samle seniorene som ønsker å 
satse maksimalt.  

Ung i sporet  
 

Ung i Sporet er et underutvalg til Langrennskomiteen sentralt i Norges skiforbund. Utvalget arbeider for 
å engasjere ungdommer til å ta verv og lederansvar som trenere, smørere og reiseledere på store og 
små arrangementer innen klubb, krets og forbund. 

 

LK i Nordland har fått sin ungdomsrepresentant gjennom Ane Johnsen fra Kabelvåg. Ane er koblet mot 
skiforbundet og Ung i sporet gruppa sentralt.   

 
Målet til ung i sporet er å fange opp alle de ungdommene som slutter med langrenn fordi de enten ikke 
oppnår forventet resultater, de er skadet, eller de ønsker å bruke mindre tid på idretten. Vi trenger 
dem!  
Vi ser for oss å knytte kontakt mot klubbene der vi utfordrer klubbene til å velge en 
ungdomsrepresentant i klubben. Dersom vi får det til kan det bidra til at vi "treffer" mer riktig når vi 
planlegger og arrangerer klubbsamlinger, konkurranser på ulike nivåer osv. I tillegg er det veldig viktig 
å rekruttere inn ungdommer som trenere på alle nivåer i klubbene.  
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TI-kursene er starten for alle og der må vi også motivere ungdommer til å delta. Det er også et viktig 
resultat i arbeidet med langrenn  

 

 
Ane har vært med som leder under jr. NM i Mo i Rana forrige sesong og hovedleder under jr. NM i 
Hommelvik, ungdomsstafetten i Holmenkollen og under jr. finalen i Harstad. 

 

Trenerkurs  
Høsten 2013 ble det gjennomført 3 TI -kurs (tilsvarer det gamle T1 + T2) følgende steder.   

 
Helgeland – 15-19. november (intensivkurs)  
Stokmarknes – 22-23. november (først del)  
Fauske – ?? desember   

 
Marte Strøm Solli var kurslærer. Totalt gjennomførte ca 40 personer kursene og det er veldig bra.   

Høsten 2014 ble Nordland en av fire kretser utvalgt som pilotkrets for gjennomføring av det nye 
T II - kurset.  Det ble gjennomført med første samling på Røkland i september og neste samling 
på Fauske tidlig i januar 2015. Totalt 8 stk. i Nordland gjennomførte kurset.  
Langrennskomiteen i Nordland mener at kostnadene for TI og TII kursene bør dekkes av 
skiforbundet sentralt. Dette vil være et godt og konkret tiltak for å sikre kompetansedeling fra 
skiforbundet sentralt og til klubbene på grasrota, der det viktigste rekrutteringsarbeidet pågår. 
Trenerkursene er den beste muligheten for å forankre utviklingstrappa i klubbene.  

LK møter – Marit  
 

Langrennskomiteen har i gjennomfør alle møter som SKYPE – møter. Bortsett fra ett møte i 
desember 2013 da vi hadde møte i Bodø sammen med styret i Nordland skikrets.  
Referat fra møtene finnes på hjemmesiden til skikretsen; 
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/ 

 

 

 

 

Økonomi 
 

Revidert busjett for 2015 er lagt ved i tabell nedenfor.  
 

http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/


 

 

 
 

Budsjettet er justert for det vi kjenner til av kostnader pr. dato. Sparebanken Nord Norge har tidligere 
vært en solid sponsor til ungdomsstafetten men i år hadde de skrudd kranen til. Vi klarte ikke å få inn 
tilstrekklig penger i år. Vi sendte i år ut ”tiggerbrev” + telefonkontakt og ba om 1000 kr i støtte til US. 
Med den så liten sum tenkte vi at det var enklere å få et JA enn med å spørre om mer. Totalt fikk vi inn 
kr. 14000 kr med denne metoden. Tidligere action hadde sikkert gitt bedre resultat for LK jobben med å 
skaffe penger til de to lagene fra Nordland skikrets.  
I 2014 hadde vi bedre hell med pengejakten og klarte da å skaffe ca. 40 000 kr. til stafetten.   

 

Det er gjennomført møter med Sparebanken lokalt og søkt Sparebankfondet om penger de 
siste to årene uten resultat. Kort oppsummert; Vi sliter med å ”selge Nordland skikrets”.   
Det som har prøvd å selge er profilering i forbindelse med:   
Ungdomsstafetten 
Jr. NM stafett  
HL stafett 
Samlinger 

 

 

 

Forbedringsarbeid i Nordland skikrets  
 

Samarbeid mellom klubbene i Nordland er viktig. I tillegg ønsker LK seg mer penger !. For 
150 000 kr i budsjett kunne gjort mye mer. Kapasiteten er begrensningen samt at de som er i 
langrennskomiteen ofte har oppdrag i egne klubber.  
LK for 2013-2015 har følgende ønskeliste for det videre arbeidet med Nordland skikrets 
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Ansvarlig trener for junior i kretsen. Treneren har da ansvar for sportslig opplegg på 
samlingene og koordinere mellom øvrige trenere og da spesielt 15/16 år.. Trener kunne også 
ha ansvar som hovedleder på NC jr.  

 

4 stk samlinger inkl. en snøsamlinger  
Sekunderingsansvarlig  
Flere ungdommer med i klubber og krets 
Betale ”litt” til ungdommen som bruker mye tid  

 

  



 

 

Årshjul for 2015 LK 
 

 

Måne
d 

 

Oppgaver 
 

Ansvar 
Januar Få bestilt medaljer. Vi endrer fra medaljer til krus med 

logo til skikretsen og nordlandscup.  Ta kontakt med 
Jens Erik for å få logo. 

Elin 

Rapport fra Nordlandscup må sendes Madshus. 
Et A4 ark med kort status på antall deltagere, 
forhold, arrangør, og noen bilder…. 

 
Arrangørene må følges opp slik at MADSHUS-reklamen bli 
brukt. 

Marte – 
Nord Elin 
– Sør 
Lena  - 
midt 

Premier til 2-3 plass Nordlandscup, gavekort 
2.plass 750,- 3.plass 500,- (Dette vurderes å 
justeres/økes i forhold til budsjett til LK) 

Åke 

Få i ang 
kroneru
lling for 
US Plan 
for 
arbeide
t settes 
opp 
For å få to lag må vi ha inn 40 000 eks. egenandel. 

M
ar
it 
Al
le 

Følge opp at instruks for hovedleder er sendt til aktuell 
leder. Instruksen skal ligge på hjemmesiden til kretsen 

 

Følge opp at rapport for NC-junior blir levert fra 
reiseledere, og evt. Justere arb.oppgaver til neste renn 

Marte 

Følg opp administrasjon slik at informasjon om 
Nordlandscup, NC jr. og HL bli lagt ut på hjemmesiden 

Åke 

Følg opp at uttakskriteriene for stafettene US, NM jr. og 
hovedlandsrenn er lagt ut og oppdatert 

Marit 

Få laget instruks for sekunderingsansvarlig på NC jr. Lena 

Februa
r 

Følge opp at informasjon om HL og NC jr er oppdatert på 
hjemmesiden 

Åke 
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L
K
 
m
ø
t
e
 
A
g
e
n
d
a
: 

 Status 

 Planlegge TI.- kurs i regionene 

 Sekunderingskurs 

M
a
r
i
t
 
A
l
l
e 

Mar
s 

Resultat fra Nordlandscupen, før siste renn. Ha på plass 
resultatene og premiene 

Elin 

Sette dato for fagmøte  ( innen april ) I 2015 er det kretsting. Fastsettes av 
skikretsen sentralt. 

LK-møte 
Agenda 

 Samlingsplan – utkast 

 Budsjett 

 Rapport fra LK til kretstinget 

Marit 

Apri
l 

Samlingsplan klar LK 

Bestilling av ski Madshus til Nordlandscup vinnere Elin 

Bragdpris, NS-pokal, forslag på kandidater Alle kommer med utkast til kandidater. 

LK 
møt
e ( 
Sky
pe) 
Age
nda 

 Bragdpris og NS-pokal 

Alle 

Mai Følge opp at det bestilles overnatting Norges cup 
junior, HL og ungdomsstafett 

Marit 

Vårmøte NSF LK – leder evt. en medlem fra LK 

 

 Kretsting (inkl. LK møte)  
  

Juni Terminliste møte. NB! Husk å ringe opp aktuelle TD'er og få ført inn på 
de enkelte rennene 

ÅKe 

Juli Ferie  

August  Alle 

LK-møte ( 
skype) 
Agenda: 
Reiseledere for sesongen, sekundanter, smørere, logistikk 

ALLE 

September Budsjettutkast 
LK-møte ( 
Skype) 
Agenda: 

 Utkast til budsjett 

Marit 



 

 

Oktober Høstmøte NSF LK – leder eller medlem 

November Få bestilt KM 
medaljer LK-møte 
Agenda; 

 Status 

 Økonomi 

Marit 

Desember Koordinere hovedleder for sesongen, sende ut reiseinstruks til alle ledere Marte 
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Offisielt regnskap 2013 Resultatregnskap 

 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

 

NOTE 

 

2013 

  

2012 

1 

INNTEKTER 

Sponsor- og salgsinntekter  154 259  73 430 

Offentlige tilskudd 2 175 908  222 791 

Andre inntekter 3   1 178 117    971 212 

Sum driftsinntekter    1 508 284    1 267 433 

KOSTNADER 

Varekostnad 6 33 090  49 172 

Lønns- og personalkostnader 4 150 557  112 581 

Tilskudd  12 000  10 000 

Andre driftskostnader 5   1 294 751    1 075 282 

Sum driftskostnader    1 490 398    1 247 035 

Driftsresultat    17 885    20 398 

Finansposter 

Finansinntekter  7 213  10 749 

Finanskostnader    138    0 

Sum finanskostnader    7 075    10 749 

ÅRSRESULTAT    24 960    31 147 

 

 

Disponering av årets resultat 
Til/fra egenkapital 10 24 960  31 148 

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 10   0    0 
Sum disponering    24 960    31 148 

  

 
  



 

 

 

Balanse per 31. desember 2013 

 

EIENDELER 

 

NOTE 

 

2013 

 

2012 

Varer 

Varelager  6 1 360 450 

Sum varebeholdning  1 360 450 
 

 
Fordringer 

Kundefordringer 7 123 124 20 274 

Andre kortsiktige fordringer 8 29 376 23 281 

Sum fordringer  152 500 43 555 

 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 

 

9 
 

768 019 

 

784 322 

Sum omløpsmidler  921 879 828 327 

    
SUM EIENDELER  921 879 828 327 

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

Grenkomitéer 10 44 401 44 401 

Prosjektmidler 10 151 594 151 594 

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 195 995 195 995 
 

 
Annen egenkapital 

Egenkapital  10 505 067 473 919 

Årsresultat  10 24 960 31 148 

Sum annen egenkapital  530 027 505 067 

    
Sum egenkapital  726 022 701 062 

 

 
Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld  61 378 127 265 

Annen kortsiktig gjeld 11 134 479 0 

Sum kortsiktig gjeld  195 857 127 265 

    
Sum gjeld   195 857 127 265 

     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  921 879 828 327 

    

Sted, dato og år 

 Arnfinn Paus Eva L. Pedersen Trond Jøran Pedersen  

 Styreleder Nestleder Styremedlem  

 
Alv Arne Vilhelmsen 

 
Marit Elveos 

 
Tom Raaum 

 

 Styremedlem Styremedlem Styremedlem  

 
Jo-Inge Øverland 

 
Doris Stien Kaspersen 

 
Jens Erik Nilsen 

 

 Styremedlem Styremedlem Dalglig leder  
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Noter til regnskapet 2013 

 

Note 1 
 

Regnskapsprinsipper 
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av 

kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Annen langsiktig gjeld og krotsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som 

er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

Inntektsføringsprinsipper 

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. 

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. 

Periodiseringsregler 

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. 

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, 

foretas det inntektsavsetninger. 

Skatter 

Nordland Skikrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

 

Note 2 
 

Offentlige tilskudd 
  

 Regnskapsposten består av: 2013 2012 

 NSF - Tilskudd (post 3) 52 567 78 058 

 NSF - Andre tilskudd 27 612 34 876 

 Nordland IK - Driftstilskudd 38 217 42 250 

 Andre Tilskudd 57 512 39 607 

 NSF - Colorlinemidler 0 28 000 

 Sum 175 908 222 791 

 
 

Note 3 

 
 

Andre inntekter 

  

 Regnskapsposten består av: 2013 2012 

 Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler 606 370 635 683 

 Lagavgifter 227 900 230 400 

 Momskompensasjon 60 393 38 597 

 Andre inntekter 283 454 66 532 

 Sum 1 178 117 971 212 



 

 

 

 
Note 4 

 
Lønns- og personalkostnader 

  

 Regnskapsposten består av: 2013 2012 

 Lønn fakturert fra NSF 35 789 10 798 

 Andre ytelser fakturert fra NSF 1 500 1 783 

 Andre  personalkostnader 13 269 0 

 Kretsens egen lønnsandel for daglig leder 100 000 100 000 

 Sum 150 557 112 581 

  

Antall årsverk 
 

1 
 

1 

Lønn til daglig leder ligger i Norges Skiforbund (NSF) sitt regnskap fra 1.7.2008. 

For dette yter kretsen et tilskudd på kr 100.000,- til NSF, 

Kretsen har derfor kun lønnskostnader knyttet opp mot gjennomføring av kurs og lignende 

NSF har også ansvar for at de ansatte er tilknyttet lovpålagt pensjonsordning. 

Kostnadene til dette faktureres underliggende kretsledd. 

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 4.000. 

Det er utbetalt telefongodtgjørelse til styret i 2013. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.13. 

 

Note 5 
 

Andre driftskostnader 
  

 Regnskapsposten består av: 2013 2012 

 Kontorkostnader 154 887 119 427 

 IT-kostnader 45 504 80 657 

 Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 25 972 34 300 

 Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 59 450 73 423 

 Reise- og oppholdskostnader 744 309 647 572 

 Andre kostnader (inkludert avsetninger) 264 630 119 903 

 Sum 1 294 751 1 075 282 

 

 
 

Note 6 

 

 
 

Varelager 

  

 Balanseposten består av: 2013 2012 

 Vare Verdi Verdi 

 LSV-luer 1 360 450 

 Sum 1 360 450 

 

 
Note 7 

 

 
Kundefordringer 

  

Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer. 

 

Note 8 
 
Andre kortsiktige fordringer 

  

 Balanseposten består av: 2013 2012 

 Forskuddsbetalte  kostnader 29 376 23 281 

 Sum 29 376 23 281 

 
 

Note 9 

 
 

Bankinnskudd 

  

Nordland Skikrets har frie likvide midler på kr. 768.019. 
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Note 10 
 

Egenkapital 
   

  Egenkapital med Annen Sum 

  selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital 

 Egenkapital pr 01.01.13 195 995 505 067 701 062 

Årets endring i egenkapital: 

 Årets resultat til annen egenkapital 0 24 960 24 960 

 Avsetning/selvpålagte  restriksjoner 0 0 0 

 Egenkapital pr. 31.12.13 195 995 530 027 726 022 

 

 
Note 11 

 

 
Annen kortsiktig gjeld 

   

 Balanseposten består av: 2013 2012  
 Påløpte kostnader 64 529 74 322  
 Avsatte prosjektmidler 20 000 0  
 Påløpte kostnader - innberrettet NSF 2014 49 950 0  
 Sum 134 479 74 322  

 
 
 
 
 
 



 

 

REVISJONSBERETNING  FOR 2013 

 
 

 
Vi har revidert årsregnskapet for Nordland Skikrets for regnskapsåret 2013, som viser et overskudd på kr 24 960,- 

 

Årsoppgjøret består av resultatregnskap, balanse og noter og vi har kontrollert at regnskapet er ført og avsluttet i 

samsvar med regnskapsforskriftene. 

 

Revisjonen innebærer å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. Utførte handlinger 

avhenger av skjønn herunder en vurder ing av risikoen for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Formålet er å utforme 

refisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendigehetene . 

 
Vi anser de innhentede revisjonsbevis som tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår  konklusjon. 

 

Vår revisjon har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og det er vår oppfatning at årsregnskapet gir et riktig uttrykk 

for skikretsens økonomiske stilling pr  31.12.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sortland 11.juni 2014 
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Offisielt regnskap 2014 Resultatrapport 

 
 

 
     

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

 

NOTE 

 

2014 

  

2013 

1 

INNTEKTER 

Sponsor- og salgsinntekter  140 771  154 259 

Offentlige tilskudd 2 166 907  175 908 

Andre inntekter 3   756 899    1 178 117 

Sum driftsinntekter    1 064 577    1 508 284 

KOSTNADER 

Varekostnad 6 1 360  33 090 

Lønns- og personalkostnader 4 116 525  150 557 

Tilskudd  45 000  12 000 

Andre driftskostnader 5   653 091    1 294 751 

Sum driftskostnader    815 975    1 490 398 

Driftsresultat    248 602    17 886 

Finansposter 

Finansinntekter  10 728  7 213 

Finanskostnader    0    138 

Sum finanskostnader    10 728    7 075 

ÅRSRESULTAT    259 330    24 960 

 

 

Disponering av årets resultat 
Til/fra egenkapital 10 259 330  24 960 

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 10   0    0 
Sum disponering    259 330    24 960 



 

 

Offisielt regnskap 2014 Balanse 

 

 

  

 

EIENDELER 

 

NOTE 

 

2014 

 

2013 

Varer 

Varelager 6   750    1 360 

Sum varebeholdning  750 1 360 
 

 
Fordringer 

Kundefordringer 7 68 241 123 124 

Andre kortsiktige fordringer 8   153 393    29 376 

Sum fordringer  221 634 152 500 

 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 

 

9 
 

1 014 895 

 

768 019 

Sum omløpsmidler 
 

1 237 279 921 879 

    
SUM EIENDELER  1 237 279 921 879 

 

 
EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

Grenkomitéer 10 44 401 44 401 

Prosjektmidler 10   151 594    151 594 

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 195 995 195 995 
 

 
Annen egenkapital 

Egenkapital 10 530 023 505 067 

Årsresultat 10   259 330    24 960 

Sum annen egenkapital  789 353 530 027 

    
Sum egenkapital  985 348 726 022 
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Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld  194 215 61 378 

Annen kortsiktig gjeld 11   57 716    134 479 

Sum kortsiktig gjeld  251 931 195 857 

    
Sum gjeld  251 931 195 857 

    
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 237 279 921 879 

    

Sted, dato og år 

Arnfinn Paus Eva Lund Pedersen Trond Jøran Pedersen 
 

Styreleder Nestleder Styremedlem  

 
Alv-Arne Vilhelmsen 

 
Marit Elveos 

 
Tom Raaum 

 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem  

 
Jo-Inge Øverland 

 
Doris Stien Kaspersen 

 
Jens Erik Nilsen 

 

Styremedlem Styremedlem Dalglig leder  

          



 

 

Offisielt regnskap 2014-Noter 

 

Note 1 
 

Regnskapsprinsipper 
 

 

 

  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av 

kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som 

er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. 

Inntektsføringsprinsipper 

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. 

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. 

Periodiseringsregler 

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. 

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, 

foretas det inntektsavsetninger. 

Skatter 

Nordland Skikrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

 

Note 2 
 

Offentlige tilskudd 
  

 Regnskapsposten består av: 2014 2013 

 NSF - Tilskudd (post 3) 48 164 52 567 

 NSF - Andre tilskudd 30 235 27 612 

 Nordland IK - Driftstilskudd 19 793 38 217 

 Andre Tilskudd 68 715 57 512 

 Sum 166 907 175 908 

 
 

Note 3 

 
 

Andre inntekter 

  

 Regnskapsposten består av: 2014 2013 

 Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler 325 444 606 370 

 Lagavgifter 283 500 227 900 

 Momskompensasjon 85 721 60 393 

 Andre inntekter 62 234 283 454 

 Sum 756 899 1 178 117 
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Note 4 

 
Lønns- og personalkostnader 

  

 Regnskapsposten består av: 2014 2013 

 Lønn fakturert fra NSF 6 276 35 789 

 Andre ytelser fakturert fra NSF 0 1 500 

 Andre personalkostnader 10 249 13 269 

 Kretsens egen lønnsandel for daglig leder 100 000 100 000 

 Sum 116 525 150 557 

  
Antall årsverk 

 

1 
 

1 

Lønn til daglig leder ligger i Norges Skiforbund (NSF) sitt regnskap fra 1.7.2008. 

For dette yter kretsen et tilskudd på kr 100.000,- til NSF, 

Kretsen har derfor kun lønnskostnader knyttet opp mot gjennomføring av kurs og lignende 

NSF har også ansvar for at de ansatte er tilknyttet lovpålagt pensjonsordning. 

Kostnadene til dette faktureres underliggende kretsledd. 

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 4.564. 

Det er utbetalt telefongodtgjørelse til styret i 2014. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.14. 

 
Note 5 

 
Andre driftskostnader 

  

 Regnskapsposten består av: 2014 2013 

 Kontorkostnader 130 744 154 887 

 IT-kostnader 24 893 45 504 

 Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drakter 2 610 25 972 

 Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 6 500 59 450 

 Reise- og oppholdskostnader 336 751 744 309 

 Andre kostnader (inkludert avsetninger) 151 593 264 630 

 Sum 653 091 1 294 751 

 
 
 

Note 6 

 
 
 

Varelager 

  

 Balanseposten består av: 2014 2013 

 Vare Verdi Verdi 

 LSV-luer 750 1 360 

 Sum 750 1 360 

 

 
Note 7 

 

 
Kundefordringer 

  

Debitormassen er oppført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer. 

 

Note 8 
 
Andre kortsiktige fordringer 

  

 Balanseposten består av: 2014 2013 

 Forskuddsbetalte kostnader 24 550 23 281 

 Andre fordringer 68 363  
 Opptjent, ikke fakturert 60 480  
 Sum 153 393 23 281 

 
 

Note 9 

 
 

Bankinnskudd 

  

Nordland Skikrets har frie likvide midler på kr. 1.014.895. 
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Note 
 10 10 

 

Egenkapital 
   

  Egenkapital med Annen Sum 

  selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital 

 Egenkapital pr 01.01.14 195 995 530 028 726 023 

Årets endring i egenkapital: 

 Årets resultat til annen egenkapital 0 259 330 259 330 

 Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0 

 Egenkapital pr. 31.12.14 195 995 789 358 985 353 

 

 
Note 11 

 
 
Annen kortsiktig gjeld 

   

 Balanseposten består av: 2014 2013  

 Påløpte kostnader 37 716 64 529  
 Avsatte prosjektmidler 20 000 20 000  
 Påløpte kostnader - innberettet NSF 2014 0 49 950  
 Sum 57 716 134 479  
 
 

    
 

     

     

     

    

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 



 

 55 

Revisjonsrapport 2014 
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Handlingsplan / Virksomhetsplan 

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013 – 2017?? 

 
Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som 

skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra til måloppnåelse for NSFs planer, er satt sammen 

til en virksomhetsplan.  

 

 

Visjon: I Nordland er vi mange, gode og glade skiløpere! 
 

Virksomhetsidé: Nordland skikrets skal tilrettelegge skiidretten i 

Nordland: fremme skiglede og idrettslig utvikling i tråd med NSFs 

etiske retningslinjer 
 

Verdigrunnlag: 

Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 

likeverd.  

All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse 

og ærlighet.  
 

Hovedmål: Norges største skikrets1 
  

 
 

Organisasjonsutvikling: 300 deltakere på kurs og kvinneandelen av 

trenere og ledere opp 10% 

 

Aktivitetsutvikling: 10.000 skiløpere i Nordland2   
 

Anleggsutvikling: Kunne søke NM i alle grener 
 

 

 

 

 

 

Organisasjonsutvikling: 300 deltakere på kurs og kvinneandelen av 

trenere og ledere opp 10% 

 

Hva (Hvorfor) Hvordan Hvem Når 

                                                 
1
 målt i prosentandel av befolkningen 

2
 målet skal være oppnådd 1.1.2016 
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Hva (Hvorfor) Hvordan Hvem Når 

HMS-kurs (T11) Melde seg på kurs, spørre 

NIK om når det gjennomføres. 

Styreleder ila 2013 

Gjennomføre 16 

kurs årlig 

(T12) 

T1 - alle grener 9 kurs 

T2 - 5 kurs 

T3 - NSF (ant deltakere?) 

1 Sekonderingskurs 

1 todagers TD kurs 

 

 årlig 

Gi informasjon 

om øvrige kurs til 

klubbene 

Lederkurs for ungdom 

Arr.seminar sentralt 

E-post, nettsider etc direkte til 

klubbene  

 årlig 

Øka andelen 

kvinner 

Gi mandat til valgkomiteen 

3 kvinner i styre  

Valgkomiteen  

 Oppfordre klubbene å sende 

kvinner på trenerkurs  

  

 (T14) Oppdatere 

 org.plan og sette inn i årshjulet 

 

  

Sponsing - skal få 

inn 100000.- 

(T15) Trenger ekstern hjel - 

invitere NSFs sponsoransvarlig 

for å lære mer 

AU forbereder  

Gjennomføre 

temakvelder i 

teknikk 

(T12)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsutvikling: 10.000 skiløpere i Nordland 
 

Hva (Hvorfor) Hvordan Hvem Når 
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Hva (Hvorfor) Hvordan Hvem Når 

Informasjon til 

klubber 

 

(T1) 

akt.lederkurs 

Dele ut infoskriv om hvordan 

klubbene kan lage forskjellige 

grupper i klubben. Stå på stand på 

kretsrenn og sonemøter 

(grenledere). Dele ut mtrl. 

Administrasjon 

(styret, 

grenledere) 

1. kretsrenn sonemøte 

Påvirke og 

informere hvor 

det bør/skal være 

skilinjer 

(T10), kontakt med NIK, Nfk 

 

Være tettere på de som beslutter 

og ansetter trenere/lærere.  

kretsleder  

Skape gode 

terminlister 

(T16) ved terminlistemøter  Grenkomiteer  

Informasjon om 

hvordan det er 

mulig å 

tilrettelegge for 

funksjonshemme

de 

 

(T4), gi informasjon både til 

klubber og til FFO 

 

Hvor kan de hente hjelp hvis de 

må utbedre anlegget (universiell 

utforming) 

Anlegg 

Grenkomiteer 

 

Hjelpe med 

kompetanse -  

(T6) smørekurs for voksne - f.eks. 

linke til smørekurs SWIX på 

YouTube 

Styret, adm  

Sett opp 

konkurranser med 

lavere terskel 

(T7) - konkurranse og 

treningetilbud for voksne 

(terminliste / åpen klasse - kortere 

distanser). 

 

Informere klubbene om hvordan 

de kan etablere et 

lavterskeltilbud/trening fro voksne 

- lage en «mal» 

  

Informere/inspire

re klubber om at 

det er mulig å 

tilrettelegge for 

innvandrere/asyls

økere 

(T8), Finne ut hvor det finnes 

midler for klubber.  

adm  
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Anleggsutvikling: Kunne søke NM i alle grener 

Hva (Hvorfor) Hvordan Hvem Når 

Formidle 

anleggsplan til 

fylke og 

kommuner 

(T2) Informere om hvordan 

situasjonen er til Nfk (+berørte 

kommuner), sammen med NIK. 

Delta på anleggsmøter i NIK. 

Anleggskomite

en 

 

Revidere 

anleggsplanen  

(T3)  Anleggskomite

en 

1.5.2013 
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Forklaringer: 
 

Kode Fra NSF Teksten i det Skipolitiske dokument 

T1 

 
1.1.4 NSFs breddetiltak for barn videreutvikles gjennom krets og klubber 

 

1.2.4 Gode konkurranseformer baseres på barnas utviklingsnivå  
 

T2 4.3.3 det skapes partnerskap og dialog mellom kommuner, skiklubber og andre 

aktører om utvikling og drift av skianlegg 

6.4.3 fylke og kommune påvirkes til å ta et større ansvar for drift og bygging av 

skianlegg  
 

T3 4.3.1 skikretsene gjennom sine anleggsplaner tilkjennegir nødvendige valg 

knyttet til anleggsutvikling, prioritering og plassering  
 

4.3.2 ved nybygging og rehabilitering av skianlegg skal det legges til rette for 

aktivitet på snø, plast og asfalt  
 

4.3.8 snøproduksjon, preparering og bruk av materialer i skianlegg gjøres på en 

miljøvennlig og energieffektiv måte  
 

4.4.3 skikretsene gjennom sine anleggsutvalg utarbeider prioriterte 

anleggsplaner som formidles lokale bevilgende myndigheter 

1.1.1 arealer i nærmiljøer, ved skoler og barnehager sikres for skiaktivitet 

gjennom kommunale planer 
 

4.3 Skiidretten skal videreutvikle og fornye sine anlegg 

 

T4 

 
1.5.4 aktiviteten for funksjonshemmede i størst mulig grad integreres i den 

ordinære trening i klubben  
 

1.5 Skiklubbene skal arbeide for at det gis et tilrettelagt lokalt tilbud til 

funksjonshemmede 

 

3.4 NSF skal arbeide for at vi har mange og gode skiarrangement på alle nivå 

 

T5 

 
8.4.2 NSFs grener skal være synlig i mediebildet også i sommerhalvåret  
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Kode Fra NSF Teksten i det Skipolitiske dokument 

8.4.1 NSFs grener skal ha størst oppmerksomhet i mediebildet i vinterhalvåret  
 

8.4.3 systematisk mediekontakt skal bidra til økt bevissthet omkring NSFs 

grener, sentralt og lokalt  
 

T6 

 
1.4.4 voksne deltakere stimuleres blant annet gjennom skilisens til å delta for 

en skiklubb i turrenn  
 

1.4.2 klubbene tilbyr skikurs og smørekurs til voksne  
 

T7 

 
1.4.3 konkurransetilbudet for voksne videreutvikles  

 

1.4.1 klubbene utvikler treningstilbud for voksne  
 

T8 1.1.3 lavterskeltilbud stimulerer til skiaktivitet for alle barn, også dem uten et 

tradisjonelt norsk forhold til ski 

T9 

 
4.1.3 skikretser har representanter i idrettskretsenes anleggsutvalg 

 

6.1.1 skape samarbeidsrelasjoner på politisk nivå statlig, fylkeskommunalt og 

kommunalt slik at tilskuddene til skiidretten øker, herunder være en aktiv 

aktør i stortingsvalget i 2013 og kommunevalget i 2015  
 

6.4.4 de kommunale og fylkeskommunale tilskuddene til skiidretten øker med 

5% i perioden  
 

T10 

 
5.3.1 samarbeidet blir strukturert og forankret gjennom avtaler som tydeliggjør 

ansvarsfordeling, forpliktelser og samarbeidsområder 

 

5.3.2 trenerløypa blir implementert i undervisningen  
 

5.3.3 arbeide for at elever kan søke plass på ordinære videregående skoler med 

skitilbud i andre fylker enn hjemfylket  
 

5.3 NSF skal styrke samarbeidet og sikre kompetanseflyt mellom skiidretten 

og videregående skoler/skigymnas 
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Kode Fra NSF Teksten i det Skipolitiske dokument 

T11 9.8.5 fokus på ansattes helse, miljø og sikkerhet  
 

T12 

 
1.5.2 ledere og trenere utvikler kompetanse på aktivitet for funksjonshemmede  

 

1.2.3 aktiviteten er variert og spennende og preget av skiglede som gir mestring 

og gode opplevelser  
 

3.7.1 arrangører tilbys kurs og rådgivning herunder arrangørseminar for 

arrangører i alle grener 
 

5.1.1 tilbud om kurs og utdanningstiltak innenfor: trener, leder, TD, dommer, 

arr, anleggs, org.utv., funksjonsh 

 

9.2.1 det utvikles inkluderende miljøer på krets- og klubbnivå hvor valgte verv 

og annen innsats gis meningsfylt og aktivitetsrettet innhold for flest mulig  
 

5.1.1 tilbud om kurs og utdanningstiltak innenfor: trener, leder, TD, dommer, 

arr, anleggs, org.utv., funksjonsh 

 

5.1.2 å øke antall kurs som gjennomføres i organisasjonen til 325 

5.1.4 å øke antall elevtimer på kurs som gjennomføres i organisasjonen til 

52.000 

 

5.2.1 utvikle og implementere trenerløypa i grenene 
 

5.2.3 utdanne ungdom som ledere 

 

5.2.2 ta i bruk norsk idretts konsept for klubbutvikling 

 

1.3.4 utøvere får tilbud om trener- og lederfunksjoner i egen klubb når de 

slutter som aktive konkurranseutøvere  
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Kode Fra NSF Teksten i det Skipolitiske dokument 

5.1 NSF skal arbeide for å utvikle god kompetanse på klubb-, krets- og 

forbundsnivå 

 

1.3.1 aktivitetstilbudet fornyes gjennom trenings- og konkurransetilbud til 

ungdommer med ulike ambisjoner og forutsetninger  
 

T13 

 
9.2.2 kvinneandelen i styrer og utvalg skal øke  

 

5.2.4 rekruttere kvinnelige trenere og ledere 

 

5.2.5 rekruttere tidligere utøvere som trenere og ledere 

 

T14 

 
9.7.2 skikretsene rolle avklares ift. det enkelte team i kretsen  

 

9.8.1 avklarte roller mellom skistyret, grenkomiteene og administrasjonen samt 

tydelig styring og rapportering  
 

9.8.3 klar ansvarsdeling for ansatte i skikretsene mellom skistyret og 

skikretsstyrene  
 

T15 6.3 NSF og skikretsene skal øke sine markedsinntekter sentralt og lokalt 

gjennom samarbeid med næringslivet 
 

T16 3.4.6 bidra til at kretsrenn og sonerenn gir unge løpere en riktig sportslig 

progresjon og blir et godt supplement til lokale renn 
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Organisasjonsplan 

Nordland Skikrets styre 
Skikretsstyret består av:  

 Skikretsleder 

 Nestleder (1.medlem) 

 1.Medlem (integrering) 

 2.Medlem (anlegg) 

 Ledere i grenkomiteene for alpint, hopp, kombinert og langrenn 

 

Medlemmene velges uten krav til geografisk tilhørighet, men til spesielle ansvarsområder.   

 

For å gi ungdom større påvirkningskraft i organisasjonen bør det etterstrebes å rekruttere ungdom inn i 

skikretsstyret.   

 

Det avholdes møter etter behov. 

 

Faste saker som skal behandles av skikretsstyret: 

 budsjett 

 regnskap 

 årsoppgjør 

 

 

Medlemmene i skikretsstyret skal i tråd med NSK’s handlingsplan spesielt ivareta oppgaver innenfor 

følgende virksomhetsområder: 

 

1. Rekruttering 

2. Utdanning 

3. Kommunikasjon og markedsføring 

4. Arrangement 

5. Anlegg 

6. Organisasjon 

 

 

Virksomhetsområdene skal følges som en rød tråd gjennom hele organisasjonen og skal gjenspeiles i 

grenkomiteenes ansvarsområder. Leder, nestleder og styremedlem har det overordnede ansvaret for hver 

sine virksomhetsområder, og skal påse at de grenansvarlige innen hvert virksomhetsområde jobber i tråd 

med vedtatte planer. 



 

 65 

Skikretsleder  
 skal ha det overordnede ansvar for skikretsens arbeid, og sørge for oppfølging ovenfor komiteer og 

kretskontor. 

 skal bistå Norges Skiforbund i saker tilknyttet skiidretten. 

 

Har det overordnede ansvaret for virksomhetsområdene organisasjon og markedsføring/ 

kommunikasjon, og skal utføre arbeid innen virksomhetsområdene i tråd med gjeldende handlingsplan.   

 

 skal koordinere organisasjonssarbeidet gjennom de organisasjonsansvarlige i grenkomiteene, og påse at 

de arbeider i tråd med gjeldende handlingsplan. 

 skal koordinere markeds-/kommunikasjonsarbeidet gjennom de markeds-/kommuniksajonssansvarlige i 

grenkomiteene, og påse at de arbeider i tråd med gjeldende handlingsplan. 

 

Økonomi- og planarbeid: 

 er ansvarlig for budsjett og regnskapsarbeid, herunder oppfølging av utestående krav. 

 er ansvarlig for årlig evaluering av skikretsens handlings- og organisasjonsplan.  Gjøres i nær 

tilknyttning til høstens budsjettbehandling. 

 er ansvarlig for utarbeidelsen av skikretsstyrets årsmelding. 

 er ansvarlig for igangsetting og oppfølging av inntektsbringende tiltak. 

 

Møter/representasjon: 

 bestemmer når det skal innkalles til styre- og arbeidsutvalgsmøter. 

 leder møtene i styre og arbeidsutvalg. 

 representerer skikretsen på møter i krets og forbund. 

 representerer skikretsen i forhandlinger og møter med kommuner, fylkeskommune og andre offentlige 

organer. 

 representerer skikretsens ved større mesterskap (NNM, Hovedlandsrenn og NM), når disse arrangeres i 

skikretsen.  

 sørge for at skikretsen er representert ved lagsjubileer. 

 

 

Utviklingsarbeid: 

 har ansvaret for å samle alle tillitsvalgte, etter hvert skikretsting, (og helst en gang hvert år) for 

oppdatering og utdanning.  Skikretslederen har ansvaret for organisering og faglig innhold. 
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Nestleder 
Har det overordnede ansvaret for virksomhetområdet arrangement, og skal utføre arrangementsarbeid i 

tråd med gjeldende handlingsplan.   

 

 skal koordinere arrangementsarbeidet gjennom de arrangementsansvarlige i grenkomiteene, og påse at 

de arbeider i tråd med gjeldende handlingsplan. 

 er lederens stedfortreder. 

 

Representasjon: 

 representerer skikretsen som medlem i arrangementskomiteen ved større nasjonale og internasjonale 

arrangement i skikretsen. 

 

Terminlisten: 

 har det overordnede ansvaret for terminlistearbeidet i skikretsen.  Herunder arbeid med:   

 faglig innhold 

 koordinering av grenvise terminlister  

 samarbeid på tvers av kretsgrenser m.v. 

 skal gjennom terminlistearbeidet påvirke til alternative renntilbud, spesielt rettet mot de yngste 

årsklassene. 

 utvikling av nye konkurranse- og/eller aktivitetsformer. 

 sikre et konkurranseprogram i tråd med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komites bestemmelser 

om barneidrett. 

 påse at det kommer inn søkere til arrangement av KM, NNM innen fastlagt frister, og at arrangementene 

blir tidfestet og annonsert til berørte parter innen fristenes utløp. 

 være pådriver for å skaffe søkere til nasjonale og internasjonale renn. 

 

Fellesreiser ved større mesterskap: 

 er ansvarlig for koordinering og oppfølging av fellesopplegg ved større mesterskap hvor skikretsen 

deltar.  Herunder tilstrebe samarbeid mellom grenkomiteene og eventuelt andre skikretser.  Oppgaven 

utføres i nært samarbeid med skikretskontoret og grenkomiteene. 

 

Utviklingsarbeid: 

 være pådriver og koordinator for grenenes arrangement av TD-, arrangør- og dommerkurs. 

 være pådriver for utvikling av samarbeidsformer mellom lagene. 

 

Skikretsens utmerkelser: 

 er skikretsens representant i stipendnemda for Torleif Rios Minnefond.  

 er ansvarlig for årlig oppfølging av skikretsens utmerkelser (Nordland Skikrets Pokal, Innsatspokal og 

Bragdpremie), og påse at kandidater bli utnevnt og meddelt skikretskontoret i rett tid.  
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  1. Styremedlem 
 

Har det overordnede ansvaret for virksomhetsområdene utdanning og rekruttering, og skal utføre 

utdannings- og rekrutteringsarbeid i tråd med gjeldende handlingsplan.   

 

 skal koordinere utdanningsarbeidet gjennom de utdanningsansvarlige i grenkomiteene, og  påse at de 

arbeider i tråd med gjeldende handlingsplan. 

skal koordinere rekrutteringsarbeidet gjennom de rekrutteringsansvarlige i grenkomiteene, og påse at de 

arbeider i tråd med gjeldende handlingsplan. 

 

Utviklingsarbeid: 

 er ansvarlig sammen med grenkomiteene for at idrettsspesifike kurs gjennomføres i tråd med vedtatte 

handlingsplaner.   

 er ansvarlig for utdannings-/utviklingstiltak rettet mot skole, barnehage og lag. 

 skal være pådriver ovenfor skilagene for å få disse til å delta på leder og klubbutviklingskurs i regi av 

NIK og særkretsene. 

 er ansvarlig for utvikling av tiltak for spesielle målgrupper. 

 er ansvarlig for oppfølging og kontakt med skikretsens kurslærerkorps, og for markedsføring av dette. 

 

Møter/representasjon: 

 deltar på NSF’s møter vedr. utviklingsarbeid. 
  
  2. STYREMEDLEM 
 

Har det overordnede ansvaret for virksomhetsområdet anlegg, og skal utføre anleggsarbeid i tråd med 

gjeldende handlingsplan.   
   

 skal koordinere anleggsarbeidet gjennom de anleggsansvarlige i grenkomiteene, og påse at de arbeider i 

tråd med gjeldende handlingsplan. 

 er ansvarlig for opprettelse av anleggskorps for anleggsrådgivere, og for  oppfølging og kontakt med 

disse. 

 gjennom aktiv bruk av autoriserte anleggsrådgivere, og faglig bistand, bidra til å prioritere 

oppgraderingen av anlegg. 
 

Planarbeid: 

 er ansvarlig for utvikling og oppdatering av anleggsoversikt. 

 

 

I tillegg til overstående oppgaver må alle medlemmene bidra for å løse løpende saker som dukker opp på 

styre- og arbeidsutvalgsnivå.  Skikretsleder fordeler slike saker blant medlemmene etter nærmere avtale. 
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Grenkomiteene 
Grenkomiteene består av: 

 

Grenkomiteleder 

2-4 medlemmer 

 

 

Medlemmene velges uten krav til geografisk tilhørighet, men til spesielle ansvarsområder.   

Det bør allikevel tilstrebes størst mulig geografisk spredning på medlemmene.  

 

Det bør velges minimum en ungdom inn i hver grenkomite for å sikre ungdom påvirkning i organisasjonen.  

Ungdommen velges til ordinære oppgaver på lik linje med øvrige medlemmer. 

 

Grenkomiteene kan dersom de finner det nødvendig, knytte til seg personer, som kan være behjelpelig med å 

løse oppgaver på ”ad hoc” basis.  Det er også viktig å opprettholde og videreutvikle de kontaktnett som 

allerede finnes i dag, gjennom team, klubbsammen-slutninger, o.l, for å utvikle en god kontakt med grasrota, 

der aktiviteten skjer. 

 

Det avholdes grenkomitemøter etter behov.  
 

 

Medlemmene i grenkomiteene skal i tråd med NSK’s handlingsplan spesielt ivareta oppgaver innenfor 

følgende virksomhetsområder: 

 

1. Rekruttering 

2. Utdanning 

3. Kommunikasjon og markedsføring 

4. Arrangement 

5. Anlegg 

6. Organisasjon 
 

 

For å ivareta alle virksomhetsområdene foreslås det en fordeling av ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

i  grenkomiteene som følger: 

 

Grenkomiteleder 

 er ansvarlig for sin komite så vel innad (mot lagene) i kretsen som utad. 

 er grenkomiteens organisasjons- og markeds-/kommunikasjonansvarlig, og skal utføre arbeid innen 

virksomhetområdene i tråd med gjeldende handlingsplan. 

 

Møter/representasjon:  

 er ansvarlig for å forberede, innkalle og lede møter i komiteen. 

 er ansvarlig for å forberede, innkalle og lede møter med vedkommende grens grupper i lagene.    

 deltar på skikretsens styremøter og holder skikretstyret orientert om komiteens arbeid. 

 skal delta på NSF’s fagmøter i vedkommende gren. 

 representerer skikretsen ved kretsmesterskapet (KM) innen sin gren. 

 

Økonomi og planarbeid: 

 er ansvarlig for at årsmelding skrives og oversendes kretskontoret innen oppsatte frister.  

 er ansvarlig for å legge frem årsberetning og regnskap for sin komite. 

 er ansvarlig for å utarbeide handlingsplan/delplan samt budsjettforslag for sin komite. 
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 er ansvarlig for komiteens økonomi ovenfor skikretstyret, og skal føre kontroll med bruken av midler 

som skikretsstyret har godkjent.  Herunder hører oppfølging av komiteens utestående krav. 

 er ansvarlig for igangsetting og oppfølging av av grenens inntektsbringende tiltak. 

 

Fellesreiser til større mesterskap: 

 skal utpeke hovedledere til større renn i vedkommende gren der skikretsen har lederansvar. 

 

Utviklingsarbeid: 

 har det overordnede ansvaret for kretslagsordninger i vedkommende gren. 

 

Rapportering: 

er ansvarlig for månedlig rapportering til arbeidsutvalget om komiteens aktiviteter. 

 

Første medlem 
 er grenleders stedfortreder og varamedlem til styret. 

 er grenkomiteens arrangementsansvarlig, skal utføre arbeid innen virksomhetområdet i tråd med 

gjeldende handlingsplan. 

 

 

Fellesreiser ved større mesterskap: 

 skal påse at hovedlederne ved større mesterskap utfører sitt arbeid i henhold til vedtatte instrukser vedr. 

reise, opphold m.v. 

 skal påse at påmeldingene blir oversendt til kretskontoret i god til før fristens utløp, og at alle som skal 

være med blir påmeldt 

 

Terminlistearbeid: 

 har ansvaret for grenkomiteens terminlisteaebeid: 

 rennlister 

 faglig stoff 

 annonser m.v 

 

Utviklingsarbeid: 

 har ansvaret for å organisere TD-/dommer-opplæring/oppdatering før sesongstart der det er behov for 

det.  Modul vedr. alternative aktivitetstilbud og rennformer bør innarbeides i kursene. 

Andre medlem 
 er grenkomiteens utdannings- og rekrutteringsansvarlige, skal utføre arbeid innen virksomhetområdene 

i tråd med gjeldende handlingsplan. 

 Integreringsansvarlig 
 

 skal markedsføre alle terminfestede kurs blant grenens trenere, ledere, foreldre og aktive.  

 har ansvaret for å skaffe deltakere fra grenen til de terminfestede kursene. 

 skal forløpende melde behov for kurs til utdanningsansvarlig i arbeidsutvalget eller til kretskontoret.  

 skal delta aktivt i utviklingsprosjekter rundt rekruttering/bredde. 

 skal delta aktivt i generelle utviklingsprosjekter.  

 utvikling av tiltak for spesielle målgrupper. 

 være pådriver for å øke grenens ungdomsrepresentasjon i organisasjonen. 

 rekruttere kurslærer fra grenen til det regionale kurslærerkorpset. 

 markedsføre kurslærerkorpset/kurslærerne innen grenen. 

 melde behov for nye tema eller fagområder som kurslærerne trenger oppdatering på. 

3 og 4. medlem 
 er grenkomiteens anleggsansvarlige, og skal utføre arbeid innen virksomhetområdet i tråd med 

gjeldende handlingsplan. 

 

 har ansvaret for månedlig oppfølging av TD-rapporteringen innen sin gren. 
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I tillegg til overstående oppgaver må alle medlemmene bidra for å løse løpende saker som dukker opp.  

Komitelederen fordeler slike saker blant medlemmene etter nærmere avtale. 
 

Dersom en grenkomite finner det mer hensiktmessig å fordele arbeidsoppgavene på en annen måte enn det 

som er oppgitt ovenfor, er dette mulig. Det grenkomiteen da må påse er at hvert virksomhetsområde er 

ivaretatt av en ansvarlig, slik at koblingen og samarbeidet mot arbeidsutvalg og de øvrige grenkomiteer 

innen virksomhetsområdet, blir ivaretatt. 

Øvrig komiteer og utvalg 
 
Utdanning 
Utdanningsoppgavene integreres i, og ivaretas av, arbeidsutvalg, grenkomiteer og skikretskontor i tråd med 

gjeldende handlingsplan.  

Ved behov kan utdannings-og rekrutteringsansvarlig i arbeidsutvalget kalle inn grenskomiteenes 

utdannings- og rekrutteringsansvarlig til møte i saker av felles interesse. 

 

Anlegg 
Oppgavene integreres i, og ivaretas av, arbeidsutvalg, grenkomiteer og skikretskontor i tråd med gjeldende 

handlingsplan. 

Ved behov kan anleggsansvarlig i arbeidsutvalget kalle inn grenskomiteenes anleggsansvarlige til møte i 

saker av felles interesse. 

 

Ungdom 
Ungdommen må ivaretas på alle plan i organisasjonen på lik linje med øvrige medlemmer.   

Det må arbeides for at ungdom blir en naturlig del av tillitsvalgsapparatet i skikretsen. 

 

 

 

Lovutvalg  
Valgkomite  
Skidommerlaug  
Hedersstegnutvalg 
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Sammendrag og konklusjon 
 

Planen er nokså detaljert i forhold til den enkeltes arbeidsoppgaver.  Dette kan inneha både fordeler og 

ulemper i forhold til planens fleksibiliteten.  Vi har allikevel valgt å bruke denne modellen, fordi den gir oss 

en mer oversiktlig og helhetlig organisasjon, med klare felles arbeidsmål. 

 

Det viktigste blir allikevel at vi skal kunne sette fokus på lagene som hovedkunden  i systemet.  Det er hos 

lagene arbeidet i realiteten utføres, og det er her ressursene må settes inn og signaler om feile veivalg må 

fanges opp.    

 

Ved å integrere de viktigste arbeidsoppgavene i grenkomiteene, mener vi kunne ivareta lagenes interesser i 

større grad.  Grenkomiteene befinner seg nærmere lagene i sin aktivitet, og vil i større grad kunne fange opp 

og ivareta de behov som melder seg underveis.   
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Budsjett 2015 med prognose for 2016 og 2017 

 

Nordland 2015       

  Årsbudsjett 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 

0 - (Ingen verdi)       

0 - (Ingen verdi)       

Sum       

10 - Styret       

10000 - Administrasjon styret       

10001 - Reise- og oppholdskostnader kr 70 000,00     

10002 - Overnatting       

10005 - Styrekurs (post 3)       

10111 - Kretsledermøte kr 10 000,00     

10112 - Vårmøte / skitinget kr 50 000,00     

10120 - Anlegg kr 30 000,00     

10114 - Høstmøte       

Sum kr 160 000,00 kr 160 000,00 kr 160 000,00 

20 - Administrasjon/hovedlag       

20000 - Administrasjon kr 40 000,00     

20001 - Reise- og oppholdskostnader kr 40 000,00     

20002 - Tilskudd komitéer kr 165 000,00     

20003 - Personalkostnader kr 10 000,00     

20010 - Sponsorinntekter       

20011 - Tilskudd, mva-kompensasjon -kr 85 000,00     

20012 - Deltageravgift -kr 200 000,00     

20013 - Møteutgifter, mat kr 10 000,00     

20014 - Regnskap kr 30 000,00     

20015 - IT/Data kr 35 000,00     

20016 - Telefon kr 30 000,00     

20017 - Husleie kr 25 000,00     

20018 - Kopi/Print kr 8 000,00     

20019 - Porto/post kr 5 000,00     

20030 - Kaffekasse kr 5 000,00     

20050 - På ski der du bor       

20060 - Tap på fordringer kr 15 000,00     

20101 - T1-Langrenn (post 3)       

20102 - T3-Langrenn (post3)       

20103 - Langrenn T2 (post 3)       

20104 - Tidtakerkurs       

20105 - TD-Kurs langrenn (post3)       

20106 - Skolekurs FH (post 3)       

20107 - Medaljer,pokaler, blomster       

20150 - Lagkontingenter -kr 280 000,00     

20155 - Avg. Terminliste -kr 30 000,00     

20160 - Kursinntekter, trener 2       

20201 - Klubbesøk (post3) kr 8 000,00     

20211 - Reisekostnader       

20212 - Bankomkostninger       

21100 - Sekunderingskurs (post 3) kr 9 000,00     

Sum kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 

30 - Alpin       

13000 - Alpinkomite kr 6 250,00 7 437,50 4 553,13 
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30000 - Administrasjon       

30001 - Mesterskap alpint kr 35 000,00 40 000,00 50 000,00 

30005 - FIS-avgift       

30010 - Tilskudd fra Hovedlag -kr 41 250,00 -47 437,50 -54 553,13 

30011 - Refusjoner alpint - diverse       

30015 - Telenorlekene       

30111 - NM senior       

30112 - NM junior       

30114 - Hovedlandsrenn       

30115 - Landsfinale       

Sum kr 0,00 0,00 0,00 

40 - Freestyle       

40000 - Administrasjon       

40001 - Mesterskap freestyle       

Sum       

50 - Hopp/kombinert       

50000 - Administrasjon kr 11 250,00 12 437,50 14 553,12 

50001 - Mesterskap hopp/kombinert kr 20 000,00 25 000,00 30 000,00 

50010 - Tilskudd Hovedlag -kr 41 250,00 -47 437,50 -54 553,13 

50011 - Overført overskudd       

50111 - Hovedlandsrenn kr 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

50200 - Skisport       

Sum kr 0,00 0,00 0,00 

70 - Langrenn       

70000 - Administrasjon       

70001 - Mesterskap/NC langrenn       

70005 - FIS-Avgift       

70010 - Tilskudd Hovedlag -kr 92 500,00 -106 375,00 -122 331,25 

70011 - Ungdomsstaffetten kr 50 000,00 55000,00 55000,00 

70012 - NC jr (januar)   0,00 0,00 

70013 - NC/U23   0,00 0,00 

70014 - Jr.-NM   0,00 0,00 

70015 - NM del 2   0,00 0,00 

70016 - Nordlandscup kr 25 000,00 28 750,00 33 062,50 

70017 - Hovedlandsrenn kr 10 000,00 11 500,00 13 225,00 

70018 - NM del 1   0,00 0,00 

70019 - Salg LSV luer -kr 13 500,00 -15 525,00 -17 853,75 

70020 - Diverse kostnader kr 10 000,00 11 500,00 13 225,00 

70021 - Post og teletilsynet kr 1 000,00 1 150,00 1 322,50 

70022 - Regionslag Team Nord-Norge kr 10 000,00 11 500,00 13 225,00 

70025 - Kretssamling kr 15 000,00 17 250,00 19 837,50 

Sponsor -Sport 1 -kr 15 000,00 -kr 15 000,00 -kr 15 000,00 

Sum kr 0,00 0,00 0,00 

Kr. 10.000 er for Team NN er ført som inntekt og utgift på Avd. 70  

Husk: Tall med minus foran er inntekt. 
I prognosen er det foreslått en økning på 15% fra 2015-
2016 og ytterligere 15%økning til 2017. 
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Lov for Nordland Skikrets 

stiftet 1921 

Vedtatt på Skikretstinget for Nordland den 7.mai 2006  

Godkjent av Skistyret den 20.04.2007 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret  

 

§ 1 Formål 

 

Nordland Skikrets formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med 

idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen.  

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier 

som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2 Organisasjon 

 

Nordland Skikrets består av alle idrettslag innen skikretsens grenser som er medlem av NSF, jfr. NSFs lov § 3 og § 40. 

 

Alle idrettslag i kretsen plikter å overholde NIFs, NSFs og skikretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser.  

 

Gjennom Norges Skiforbund er skikretsen et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 

(NIF), og underlagt NIFs og NSFs lov og bestemmelser. 

 

Skikretsen er den faglige myndighet under NSF innen skikretsens grenser. 

 

Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. 

 

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 7, 11, 12, 13 og 14 gjelder skikretsen uavhengig av hva som måtte stå i skikretsens 

egen lov. 

 

§ 3 Skikretsens arbeidsoppgaver 
 

Skikretsen skal:  

1. Representere NSF og bistå det i saker knyttet til den skiidretten.  

2. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver skiidrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse 

for flere idretter. 

3. Gjennomføre NSFs strategiske plan innenfor skikretsens grenser og myndighetsområde. 

4. Godkjenne terminlisten med renn, disipliner og renndatoer, samt oppnevne dommere/teknisk delegerte (NSF/TD), 

i samsvar med gjeldende rennreglement. 

5. Forestå skifaglig utdanning i samsvar med NSFs planer, og i samarbeid med Idrettens Studieforbund i fylket. 

6. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig 

variasjon og omfang. 

7. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av skianlegg. 

8. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NSF og idrettskrets. 

 

§ 4 Kontingent til skikretsen 

 

Kontingenten fastsettes av skikretstinget og betales forskuddsvis. 

Idrettslag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på skikretstinget, og 

kretsstyret kan anbefale overfor NIF og NSF at idrettslaget mister sitt medlemskap.  

 

Reglene i NIFs lov § 10-2 (Tap og gjenopptakelse av medlemskap) gjelder tilsvarende. 

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres 

vedkommende i utførelsen av vervet.  

 

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 
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Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige avsnitt skal fremgå av forbundets budsjett og 

regnskap. 

 

Skikretsstyret bestemmer hvem som er berettiget godtgjøring i skikretsen.  

 

§ 6 Inhabilitet 

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 

treffe avgjørelse: 

 

1. når vedkommende selv er part i saken 

2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nær som søsken 

3. når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part 

4. når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken. 

 

Likeså er en tillitsvalgt, oppnevnte representanter og ansatt inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet 

til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 

innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig 

tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part. 

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at 

den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og 

idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete. 

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd. 

 

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg 

mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

 

Medlem med styreverv i skikretsen kan ikke samtidig være medlem av Kontroll-, Doms- eller Appellutvalget i NSF. 

 

§ 7 Straffebestemmelser, dopingregler, diskvalifikasjoner, selvdømme 

 

1. Straffebestemmelser 

Norges Idrettsforbunds straffebestemmelser (NIFs lov, kap. 11) inkludert dopingregler (NIFs lov kap. 12) gjelder for 

skikretsen. For øvrig gjelder FIS’s og NSFs rennreglement, samt FIS’s dopingregler og andre FIS-bestemmelser. 

 

 

 

2. Selvdømme og idrettens voldgiftsrett 

Tvister med tilknytning til skikretsen og underordnede organisasjonsledd skal med endelig virkning løses innen NSFs 

styrende og dømmende organer, dog i doping saker innen NIFs dømmende organ, jfr. NIFs lov § 11 – 10 

(Organisasjonsleddenes kompetanse), pkt c – se også  NIFs lov § 2 - 17 (Selvdømme) jfr. dog og  § 2 - 18 (Idrettens 

voldgiftsrett). 

§ 8 Skikretstinget  

 

Skikretsens øverste organ er skikretstinget som holdes annet hvert år innen utgangen av mai i år det ikke holdes 

Skiting, jfr. § 13. Skikretstinget kan med 2/3 flertall vedta å holde ting hvert år. 

 

Skikretstinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til idrettslagene.  Ved innkalling skal det 

presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4 (Kjønnsfordeling). 

 

Forslag som skal behandles på skikretstinget må være sendt til skikretsstyret senest 2 uker før tinget. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. 

Lovlig innkalt skikretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov § 2-5 

(Stemmerett, valgbarhet med mer). 

 

På skikretstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker 

kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 
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 § 9 Representasjon på skikretstinget 

 

På skikretstinget møter med stemmerett: 

1. Skikretsens styre. 

2. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:  

 

For medlemstall til og med 50 – 1 representant 

For medlemstall fra 51til og med 100 – 2 representanter 

For medlemstall over 101 – 3 representanter 

 

 

Den representasjonsordning som skikretsene har, videreføres automatisk ved første skikretsting etter at denne lovnorm 

er vedtatt. Ved sammenslåing av skikretser fastsettes representasjonen av de aktuelle skikretsene. 

 

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens 

arbeidsområde.  

1. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

2. Kontrollkomiteens medlemmer. 

3. Valgkomiteens medlemmer. 

4. Revisorer. 

Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes aktivitetstall for ski iht. 

idrettsregistreringen samme år som skikretstinget.  

 

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt skikretsen 

senest en uke før tinget. 

 

Ansatte i skikretsen kan møte med tale- og forslagsrett. Skikretstinget kan imidlertid beslutte at møtet kan lukkes for 

ansatte og andre utenforstående. 

 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 10 Ledelse av skikretstinget 

 

Skikretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) representant(er). 

 

§ 11 Skikretstingets oppgaver  

 

Skikretstinget skal: 

 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle beretning. 

5. Behandle regnskap for skikretsen i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette kontingent 

8. Behandle budsjett for skikretsen. 

9. Behandle handlingsplan for skikretsen som del av gjennomføringen av NSFs strategiplan. 

10. Foreta følgende valg:  

1. Leder og nestleder.  

2. 1 styremedlem og 1 varamedlem.  

I tillegg består skikretsstyret av lederne av grenkomitéene i skikretsen. 

3. 2 revisorer og 2 vararevisorer.  

Skikretser som i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser er pålagt å engasjere 

statsautorisert/registrert revisor, velger kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer og engasjerer 

statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap. 
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4. Leder, nestleder og medlemmer av komiteer for de skidispliner som har aktivitet i skikretsen, jfr. § 17.  
5. Representanter til Skitinget og Idrettskretsting.  
6. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skikretsting.  

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 

samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i 

forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I råd 

og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. 

 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11 (Stemmegivning). 

 

Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsledd, med mindre Idrettsstyret gir 

dispensasjon.  

 

§ 12 Stemmegivning på skikretstinget 

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmene. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være 

skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som 

inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg 

mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i 

første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de 

øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 13 Ekstraordinært skikretsting 

 

Ekstraordinært skikretsting innkalles av skikretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: 

1. Vedtak av skikretstinget. 

2. Vedtak av skikretsstyret. 

3. Krav etter vedtak i NSF eller idrettskrets. 

4. Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i skikretsen. 

 

Ekstraordinært skikretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. 

 

 

 

§ 14 Møter/fellesmøter 

 

Skikretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.  

 

§ 15 Skikretsens styre 

 

Skikretsen ledes og forpliktes av styret som er skikretsens høyeste myndighet mellom tingene. 

 

Styret består av leder, nestleder, minimum 2 (to) styremedlemmer med varamedlemmer og ledere i grenkomiteene i 

kretsen, valgt på skikretstinget. 

 

Det nye skikretsstyret tiltrer umiddelbart etter skikretstinget. 
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Det kan nedsettes et arbeidsutvalg til å ta seg av de løpende forretninger. 

 

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.  

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Ansatte i skikretsen kan møte med tale- og forslagsrett.  

 

Skikretsstyret skal: 

1. Iverksette skikretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser, herunder gjennomføring 

av NSFs strategiplan. 

2. Forestå skikretsens daglige administrasjon, representere skikretsen utad og utøve faglige myndighet innen 

skikretsens grenser. 

3. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for 

dette. 

4. Utvikle skikretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 

5. Oppnevne anleggsutvalg, og for øvrig utvalg etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.  

6. Sende årsberetning til Skistyret senest innen 1. juli hvert år, jfr. NSFs lov § 42. 

 

§ 16 Skikretsenes komitéer for alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemarkskjøring 

 

Skigrener/disipliner med aktivitet i skikretsen skal ha grenkomitéer.  Komiteene er rådgivende organ overfor 

skikretsstyret. Komitéene er utøvende organ i sine disipliner innenfor fullmakt og med arbeidsoppgaver fastsatt av 

skikretsstyret. 

 

§ 17 Sammensetning av grenkomitéene i skikretsene 

 

Kretsenes grenkomitéer består av leder, nestleder og minimum 1 (ett) medlem. 

 

Grenkomitéenes leder velges på skikretstinget. Nestleder og medlemmer velges på skikretstinget eller oppnevnes av 

skikretsstyret etter fullmakt fra skikretstinget. 

 

§ 18 Grenkomiteenes oppgaver i skikretsene 

 

Skikretsenes grenkomitéene rapporterer til skikretsstyret. 

 

Komitéenes hovedoppgaver er blant annet: 

 

1. REKRUTTERINGS-, BREDDE-, UTVIKLINGS- OG UTDANNINGSARBEIDET I DE RESPEKTIVE 

DISIPLINER INNENFOR SKIKRETSEN 

2. TOPP- OG ELITEARBEID I DE RESPEKTIVE DISIPLINER INNENFOR SKIKRETSEN 

 

Komitéenes øvrige oppgaver er blant annet: 

 

1. Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett som skal godkjennes av skikretsstyret og føre løpende kontroll med 

forbruk av de midler skikretsstyret har godkjent. 

2. Komitéene skal iverksette nødvendige korrigeringer av sin virksomhet i henhold til regnskapsrapporter. 

3. Handlingsplan og budsjett legges fram for fagmøtet til uttalelse 

4. Samordne terminlisten innenfor skikretsen i vedkommende skidisiplin 

5. Ta ut løpere til nasjonale mesterskap i disipliner der skikretsene har kvoter 

6. Ta ut ledere til representasjonsoppgaver  

7. Forestå utdanningsvirksomheten i vedkommende skidisiplin 

8. Fremme forslag til skikretsstyret til instrukser for trenere og ledere 

9. Foreslå for skikretsstyret om arrangør av kretsmesterskap 

10. Foreslå teknisk delegerte (NSF/TD) og dommere i samsvar med gjeldende rennreglement samt eventuelt 

komiteens representant til renn utvalgt av komiteene. 

11. Vurdere og foreslå for skikretsstyret tiltak som kan bidra til å fremme respektive disipliner, herunder 

anleggsprosjekter. 
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12. Avgi regnskap og beretning til skikretsstyret innen fastsatte frister. 

13. Behandle andre spørsmål som skikretsstyret pålegger komiteen. 

 

Ansatte i skikretsen kan møte i grenkomitéene med tale- og forslagsrett.  

 

 

 

§ 19 Fagmøter i skikretsenes grenkomitéer 

 

Fagmøtet er rådgivende organ for skikretstinget, skikretsstyret og grenkomitéen i kretsen i vedkommende skidisiplin 

innenfor komiteens oppgave- og myndighetsområde. 

 

1. Det holdes fagmøter hvert år innen utgangen av mai og ellers etter behov. 

2. Fagmøtet uttaler seg om komiteens virksomhet, økonomi, planer for anlegg, kurs, trenings- og rennaktivitet. 

3. Fagmøtene legger fram for valgkomiteen forslag til kandidater som komiteens leder, nestleder og medlemmer. 

4. På fagmøtene møter med stemme- og forslagsrett medlemmene av grenkomitéen i vedkommende skidisiplin og 

minst en representant for hvert idrettslag med aktivitet i disiplinen. Antall representanter fra idrettslagene 

fastsettes av skikretstinget. 

 

Dagens representasjonsordning videreføres automatisk ved første fagmøte etter at denne lov er vedtatt. Ved 

sammenslåing av skikretser fastsettes representasjonen av de aktuelle skikretsene. 

 

Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes aktivitetstall for vedkommende 

skidisiplin iht. idrettsregistreringen samme år som fagmøtet.  

 

På fagmøtene kan også møte med tale- og forslagsrett trenere, dommere, teknisk delegerte og andre som utøver 

organisert aktivitet innenfor skidisiplinen. 

 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

§ 20 Andre utvalg og komiteer i skikrets 
 

Skikretsen skal ha følgende faste komiteer: 

 

1. Kontrollutvalg  

Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. Dette gjelder kun for de særkretser som har 

statsautorisert/registrert revisor. 

 

2. Valgkomité  

Skikretsens valgkomitéen velges på skikretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på skikretstinget.  

 

Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 15 nr. 5. 

 

§ 21 Lovendring 

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært skikretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 

2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 

Lovendringer må godkjennes av Skistyret iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret, jfr. NSFs lov § 43, og trer ikke i kraft 

før de er godkjent. 

 

Skistyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke 

kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs eller NSFs lov. 

 

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for skikretsen, trer i kraft umiddelbart. 

 

 

§ 22 Oppløsning av skikretsen 
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Skikretsen kan bare oppløses av Skistyret. 

 

Skistyret har myndighet til å foreta sammenslåing av særkretser, jfr. NSFs lov § 40. Sammenslåing regnes ikke som 

oppløsning. 

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av skikretsen tilfaller skikretsens eiendeler NSF eller formål godkjent av 

Skistyret. 

 

LOVNORM FOR SKIKRETSER 
(Vedtatt av Skistyret 22.08.2005 etter forslag fra Lovutvalget) 

 
Generelt om lovnormen for skikretser: 
 
Skistyret har iht. NSFs lov § 23 nr. 21 godkjent denne lovnormen for skikretser basert på basislovnormen for 
særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov § 7-3, og etter innstilling fra Lovutvalget i NSF. 
 
Skikretsenes lover godkjennes av Skistyret etter at Idrettsstyret har delegert denne myndighet til særforbundene. 
Lovutvalget uttaler seg om skikretsenes lover før endelig godkjenning i Skistyret.  
 
For øvrig gjelder reglene i NIFs lov § 2-2 (NIF og organisasjonsledd som overordnet myndighet) og § 2-15 
(Lovendring). 
 
NIFs lov og basislovnormen for særkretser skal legges til grunn i alt lovarbeid i skikretsen. I tilfelle skikretsen har 
lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil skikretsens lov være tilsvarende ugyldig. 
 
Lovnormen for skikretser en ufravikelig lovnorm som inneholder minimum av hva alle skikretser må ha i sine lover. 
Lovnormens ordlyd skal brukes i skikretsenes lover, med mindre lovnormen gir alternativer eller valgfrihet som må 
formuleres av den enkelte skikrets. 
 
Ut over lovnormen kan den enkelte skikrets legge til det de ønsker og som anses nødvendig, så lenge tilleggene ikke 
strider mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnormen eller NSFs lov. Spesielt vil dette gjelde regler om 
den interne organisering av skikretsen, for eksempel hvordan styret skal sammensettes. 
 
Skikrets brukes også som navn på eventuelle sammenslåtte kretser. 
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Innkomne forslag: 
Det er ikke kommet inn forslag fra klubbene til Norland Skikrets innen fristen 10.4.2015 

 

Styret har fire forslag/uttalelser  til avstemming: 

 

 

Tingvedtak / forslag: 
 
Nordland Skikrets slår sammen grenkomiteene for hopp og kombinert. Fra og med kretstinget 
2015 skal kretsen ha følgende komiteer: 
     -     Alpinkomité, 
– Langrennskomité og 
– Hopp- & Kombinertkomité 
 

Begrunnelse: 
Miljøene er små og vil komme styrket ut ved en sammenslåing; 
det er allerede i dag et tett samarbeid mellom de to komiteene; og fremfor alt: 
de to komiteene vil det selv! 
 
Etter vedtak blir endringa innarbeida i statutter og lover for Nordland Skikrets 
 
Forslag til vedtak: Vedtas 
 
Vedtak: 
 
  



 82 

Uttalelse fra Kretstinget i Nordland Skikrets 2015: 
 
Til Norges Skiforbund: 
 
Nordland Skikrets samlet til kretsting den 25.4. mener den nåværende situasjonen der klubber fritt 
kan søke om kretstilhørighet utenfor eget fylke ikke kan fortsette. Grunnen til at vi i Skiforbundet 
og også Norges Idrettsforbund har kretsgrenser sammenfallende med fylkeskommunene er at 
offentlige midler følger forvaltningsnivåene i landet. Det er rasjonelt å ha kretsgrenser etter 
fylkesgrensene. Skal man ha sammenslåtte kretser, må disse bygge på hele fylker, slik 
Skiforbundet for eksempel har gjort når det gjelder Vestfold og Telemark Skikrets. 
I forholdet mellom Nordland og Troms har vi fått den uheldige situasjon at langrennsklubber i 
Ofoten har søkt og fått godkjenning for medlemskap i Troms Skikrets, mens alpinklubbene i 
Ofoten nettopp ikke vil skifte kretstilknytning. 
Dette oppleves som uryddig og kompliserende i kretsarbeidet, og det representerer en sportslig og 
økonomisk svekkelse av Nordland Skikrets. Ettersom Norges Skiforbund har som mål å styrke 
organisasjonen, også kretsleddet, kan vi ikke se at man følger denne målsettingen for vår del.   
Nordland Skikrets ser derfor fram til en avklarende og prinsipiell diskusjon på det tillyste 
kretsledermøtet og at skistyret rydder opp i en uryddig praksis. 
 
Forslag til vedtak: Vedtas 
 
Vedtak: 
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Til: 

Norges Skiforbund; 

Nordland Fylkeskommune; 

pressen 

 

 

 
Nordland Skikrets prioriterer helårs hoppanlegg på Mo 
 
Nordland Skikrets har hatt en prosess for dette anlegget som foreløpig har munnet ut i styrevedtak 
for helårs hoppanlegg på Mo og et utkast til planarbeid. Rana Idrettsråd har vedtak om hvor dette 
anlegget skal ligge, - i tråd med skikretsens ønske. Saken støttes av  Nordland Idrettskrets og av 
hoppkomiteen i Norges Skiforbund. 
Nylig er det nedsatt en arbeidskomité bestående av leder i hoppkomiteen, Rana Idrettsråd, 
representanter for Norges Skiforbund og Nordland Skikrets, Nordland Idrettskrets samt lokale 
nøkkelpersoner i Rana. 
Skal hopp- og kombinertsporten overleve nord for Steinkjer, må dette anlegget realiseres. Uten 
anlegg blir det ingen rekruttering og ingen aktivitet. I en tid der både FIS og Norges Skiforbund har 
startet et strategisk arbeid for mer jente-hopp og også åpnet kombinertsporten for jenter, vil vi se 
det som usannsynlig at fylkespolitikere og organisasjons-politikere i NSF vil ta den tvilsomme 
«æren» å ha lagt ned to tradisjonsrike idretter. Men anleggsituasjonen er så akutt at saken gjelder 
hopp- og kombinertsportens overlevelse i Nord-Norge.  
På den annen side: 
Med dette hoppanlegget kan skiklubbene i Rana bli aktuelle for helhetlige Norgesmesterskap i 
nordiske grener på seniornivå, på juniornivå og i hovedlandsrenn. Det vil gagne hele Nord-Norge, 
og Nordland spesielt. 
For å realisere arbeidet trengs statlig, fylkeskommunal og organisatorisk støtte. Nordlands-idretten 
er klar til dyst. Nå venter vi medspill fra politisk og idretts-organisatorisk hold! 
 
 
Forslag til vedtak: Vedtas 
 
Vedtak fra Kretstinget i Nordland 2015: 
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Uttalelse: 

(går til klubbene i kretsen + hjemmesida) 

 

ARRANGØRERS PLIKTER 
 
Alle som arrangerer skirenn er underlagt et regelverk som innebærer sikkerhet for løperne og for 
arrangøren selv. Hvert år får vi dessverre høre om uregistrerte arrangement, ofte via omveier. 
Dette svekker skisporten og undergraver inngåtte avtaler, ikke minst hva løperes og arrangørers 
forsikrings-rettigheter angår.  
Alle renn SKAL stå på terminlista og alle renn skal ha en TD. TD skal kontrollere løypa eller 
bakkens sikkerhet og påse at lege eller annen medisinsk beredskap er på plass, i tillegg til en 
rekke andre oppgaver. 
Arrangøren SKAL kontrollere løpernes lisens. Det er den enkeltes forsikring. Arrangøren skal 
betale rennavgift til kretsen I forbundet.: 20kr i kretsrenn, 30 kr i turrenn pr deltaker. Det er 
arrangørens forsikring, og det er en særdeles dårlig idé å svikte avtaleverket og fellesskapet på 
grunn av 30 kroner («sølvpenger»). 
Vi ber alle klubber i Nordland Skikrets respektere inngåtte avtaler og forpliktelser i alle 
sammenhenger. Kommer man på gode arrangement-ideer i løpet av sesongen, er det en enkel 
sak å få registrert dette på kretskontoret og lagt ut på terminlista. 
 
Forslag til vedtak: Vedtas 
 
Vedtak: 
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Klubber og medlemstall pr. 31.12.2014 
  

Kvinner           Menn         Tot 
 

  0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum    

Nordland 
Skikrets pr 
31.12.2014 

389 1251 518 131 1128 3417 431 1395 623 162 1499 4110 7527  

Ajaks Ski- Og 
Fotballklubb 

4 10 4 2 10 30 6 10 4 2 12 34 64  

Alsvåg IL 0 1 0 0 12 13 0 5 2 0 13 20 33  

Ankenes 
Alpinklubb 

12 20 29 6 16 83 12 20 29 6 16 83 166  

Beisfjord IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10  

Bleikvassli IL 2 6 7 0 12 27 2 8 8 3 15 36 63  

Blest IL 2 6 5 0 4 17 2 7 3 0 5 17 34  

Bodø Skiklubb 
Alpinor 

0 4 0 0 4 8 0 5 0 0 5 10 18  

Bossmo og 
Ytteren IL 

29 98 22 2 150 301 48 112 21 5 150 336 637  

Drevja IL 0 4 3 1 6 14 0 6 6 1 13 26 40  

Drevvatn IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

Fauske IL Ski 5 32 9 10 27 83 12 40 15 1 56 124 207  

Finneid IL 5 15 4 1 4 29 4 16 6 1 6 33 62  

Fiplingdal IL 0 7 0 3 15 25 1 10 5 3 17 36 61  

Grane IL 5 10 12 0 0 27 5 12 9 0 0 26 53  

Granli IL 2 1 1 0 6 10 0 0 4 0 5 9 19  

Gruben IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

Grytting IL 2 5 3 0 11 21 0 7 2 0 12 21 42  

Grønnfjelldal UL 7 4 7 5 18 41 8 7 5 3 29 52 93  

Grønnåsen IL Ski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2  

Halsakameratene 
IL 

5 18 3 1 9 36 4 30 4 1 12 51 87  

Halsøy IL Ski 0 9 2 0 7 18 1 11 8 0 7 27 45  

Hamarøy IL 4 15 5 2 10 36 4 15 5 3 10 37 73  

Hattfjelldal IL 0 2 2 0 0 4 0 5 6 2 4 17 21  

Heimhug IL/UL 8 10 0 0 6 24 3 15 0 0 8 26 50  

Helfjell Ul IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

Hemnes IL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 4  

Herringen IL 5 7 7 0 15 34 2 10 4 0 20 36 70  

Hilstad IL 4 4 3 2 3 16 3 5 0 1 3 12 28  

Håkvik IL 10 44 7 0 0 61 10 36 13 0 0 59 120  

Innstrandens IL 0 80 43 1 3 127 0 86 55 2 25 168 295  

Junkeren IK 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 4 5  

Kabelvåg og 
Svolvær Ski 

10 18 2 4 32 66 18 21 4 2 48 93 159  

Kjeldebotn IL 4 8 11 1 39 63 1 9 8 6 26 50 113  

Kjærstad IL 3 7 8 1 35 54 2 10 8 1 46 67 121  

Knubben IL 8 17 7 4 3 39 1 12 9 5 3 30 69  

Korgen IL 5 31 2 0 18 56 5 25 6 0 18 54 110  

Leirfjord IL 20 20 6 14 10 70 19 21 14 6 14 74 144  

Leirgutten IL 2 5 4 0 0 11 1 11 2 0 0 14 25  

Lekang Skilag 4 5 1 0 34 44 3 3 1 1 51 59 103  

Leknes & Omegn 
IF 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

Leknes Skiklubb 
Ski 

9 39 48 10 102 208 6 43 58 9 110 226 434  

Lødingen IL 25 45 7 5 3 85 39 39 14 5 13 110 195  

Malm IL 0 12 4 0 5 21 0 8 18 0 21 47 68  

Melbo IL 6 25 5 0 5 41 13 35 3 0 16 67 108  
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Meløy Ski- og 
Sykkelklubb 

4 20 13 0 30 67 5 15 7 3 30 60 127  

Misvær IL 11 28 19 8 30 96 9 34 32 11 52 138 234  

Mo Skilag 0 0 0 0 20 20 0 0 0 1 20 21 41  

Mosjøen IL 0 22 1 0 11 34 2 20 10 3 30 65 99  

Mosjøen 
Slalåmklubb 

0 3 10 0 1 14 0 4 9 0 3 16 30  

Narvik Skiklubb 0 1 1 0 4 6 0 6 2 0 14 22 28  

Narvik 
Slalåmklubb 

2 62 18 2 32 116 5 80 14 5 56 160 276  

Nesna IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

Neverdal IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

Nordfjorden IL 0 3 6 0 1 10 0 5 4 0 3 12 22  

Nordfold IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 

Normal SK 0 1 0 0 2 3 0 4 10 1 2 17 20  

Olderskog IL 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 1 6 7  

Rana 
Slalåmklubb 

0 17 2 0 0 19 6 29 3 0 0 38 57  

Rognan IL 15 11 0 0 8 34 17 18 3 1 10 49 83  

Sagfjord IL 0 5 4 4 2 15 2 3 4 1 3 13 28  

Selfors UL 15 15 4 0 10 44 25 20 5 0 15 65 109  

Siso, IL 4 41 4 1 28 78 5 20 4 0 26 55 133  

Skjerstad IL 1 1 2 1 1 6 2 9 4 2 5 22 28  

Skonseng UL 10 15 8 5 2 40 10 20 15 6 8 59 99  

Sortland 
Alpinklubb 

10 7 10 5 29 61 4 12 12 7 39 74 135  

Sortland og 
Omegn Skiklubb 
- Ski 

15 35 5 0 12 67 20 45 7 2 25 99 166  

Splint, IL 5 2 2 4 7 20 0 2 8 6 16 32 52  

Stamsund IL 3 22 1 0 1 27 0 17 1 0 2 20 47  

Steig IL 7 10 11 0 57 85 5 16 13 1 26 61 146  

Steigen SPK 3 5 2 0 1 11 4 4 1 0 3 12 23  

Stokmarknes IL 0 9 3 1 9 22 0 18 5 1 23 47 69  

Storforshei IF 14 15 9 1 0 39 16 20 7 3 5 51 90  

Stormfjell IL 3 26 5 1 26 61 2 18 12 2 25 59 120  

Straume IL 2 22 25 0 0 49 0 0 0 0 0 0 49  

Stålbrott IL 0 9 3 3 20 35 0 9 6 4 10 29 64  

Stålkameratene 
IL 

0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 23 25 28  

Susendal IL/UL 4 6 2 0 12 24 1 5 3 0 15 24 48  

Svolvær Skiklubb 6 26 4 0 4 40 5 25 0 0 3 33 73  

Sømna IL 5 21 5 1 14 46 6 17 5 2 33 63 109  

Sørulf IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 

Trofors Skilag 0 10 6 3 8 27 2 4 3 4 43 56 83  

Tverlandet IL 15 30 8 3 8 64 16 33 14 4 7 74 138  

Utskarpen IL 7 21 3 1 15 47 3 18 5 9 9 44 91  

Valnesfjord IL 8 16 22 3 16 65 6 20 8 2 15 51 116  

Vinger IL 5 15 2 0 0 22 4 20 1 0 4 29 51  

Åga IL 4 32 1 1 0 38 11 51 6 0 14 82 120  

Åse IL 4 22 14 8 67 115 2 31 19 12 58 122 237  

  389 1251 518 131 1128 3417 431 1395 623 162 1499 4110 7527  

               

a)strykes 

b)består 

c)består ikke oppnådd kontakt 


