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PROGRAM FOR SKIKRETSTINGET 2017 

 
Rognan Hotell, Rognan 

  
 
FREDAG 5.5.2017 
KL.18. 00 STYREMØTE 
 
KL. 21.30 MIDDAG STYRET 
 
LØRDAG 6.5.2017 
 
KL. 10.00 FAGMØTER ALLE GRENER 
 
 
KL. 14.00 LUNSJ og REGISTRERING  
 
KL. 15.00 ÅPNING OG TINGFORHANDLINGER 
 
KL. 17.30 KAFFE  
 
KL. 18:00  TINGFORHANDLINGENE FORTSETTER  
 
KL. 19.00 AVSLUTNING AV TINGFORHANDLINGER  
 
KL. 20:30 TINGMIDDAG MED UTDELING AV NORDLAND SKIKRETS  
 
HEDERSTEGN M.V.  
 
SØNDAG 07.5.2017  
 
KL. 09.00 STYRESEMINAR GAMMELT OG NYTT STYRE  
 
KL. 12.00 FORVENTET AVSLUTNING  
 
KL. 12.30 LUNCH 
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Saksliste Skikretstinget 2017 
1.  GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER 

 
2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 

 
3. VALG AV: 
 

A. Dirigent 
B. Sekretærer  
C. 2 representanter som skal undertegne protokollen   
D.  Reisefordelingskomité 
E. Tellekorps 

 
4. ÅRSBERETNINGER STYRE OG UTVALG  2015-2016 
 
5. REVIDERT REGNSKAP 2015 OG 2016 
 

 
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 2017 OG PROGNOSE 2018-2019 
 
12. VALG 
 
13.  TID OG STED FOR NESTE SKIKRETSTING 
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Forretningsorden  
1. Tinget ledes av valgt dirigent. 

 
2. Protokoll føres av valgte sekretærer. 
 
 
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: 
 

Representantene kontrolleres 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 17.4.2017, godkjennes som fremlagt. 
 

C. Forretningsorden godkjennes som fremlagt på forrige side. 
 
 
SAK 3. VALG AV: 
 

A. Dirigent 
 

_________________________________________________________ 
 
B. Sekretærer 
 

_________________________________________________________ 
 
C. 2 Representanter som skal undertegne protokollen 
 

_________________________________________________________ 
 

D. 2 Reisefordelingsansvarlige 
 

_________________________________________________________ 
 

E. Tellekorps  
 

_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 6 

 
SAK 4. ÅRSBERETNING STYRE OG KOMITEER 2015/2016 
 
  Se eget vedlegg  
 
 Styrets forslag til vedtak: Årsberetning for perioden 2015/2016 godkjennes 

som fremlagt 
 
 
SAK 5. REVIDERT REGNSKAP 2015 OG 2016 
 

 Styrets forslag til vedtak:  
Regnskap for 2015 med revisjonsberetning godkjennes som fremlagt. 
 
Styrets forslag til vedtak:  
Regnskap for 2016 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 og 
beholdes uendret: 
Kontingenten    Kr.3.500,-  

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

 
Styrets forslag til vedtak: Kontingent beholdes uendret i perioden 2018-
2019  

 
 
 
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 2017 OG PROGNOSE 2018-2019 
  Vedlagt  
 
  Styrets forslag til vedtak: 

Budsjett 2017med prognose 2018 og 2019 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:     …..  
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  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: 
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  Valgkomiteens forslag til vedtak: 
 Skikretsstyret gis fullmakt til å oppnevne kandidater til NSF’s Ting 2018. 

 
 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. 
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STYREBERETNING 2015 – 2017 
DEL1: mai 2015 – mai 2016 

1. Styresammensetning: 
 
Etter skikretstinget 2015 har styret følgende sammensetning: 
 
Arnfinn Paus, Sortland & Omegn Skiklubb, leder 
Bente Jonassen, Fauske IL, nesteleder 
Vibeke Kristensen, Ankenes Alpinklubb, AU-medlem 
Tom Raaum, Bodø Alpinklubb, AU-medlem 
Jo-Inge Øverland, Ankenes Alpinklubb, AK-leder 
Trond Jøran Pedersen, Stålkameratene IL, HK-leder 
Alv-Arne Vilhelmsen, Mosjøen IL, KK-leder 
Åke Holmstrøm, Fauske IL, LK-leder 
 

2. Styremøter 
 
Vi har hatt 7 styremøter i løpet av året, 4 av disse som telefonmøter, og 
behandlet i alt 51 saker. Kun ett av møtene har styret vært fulltallig, selv om vi 
har flest telefonmøter.  Det er en utfordring å få samlet alle til felles møtetid, og 
i tingperiodens andre år bør dette bedres. 
Etter at vi gikk over til å holde flere telefonmøter, samt at lagskontingenten ble 
hevet, har økonomien i kretsen bedret seg, slik at vi har gjeninnført sonemøter 
på høsten fra og med 2015. Dette blir kretsens versjon av høstmøtene og den 
eneste praktiske muligheten vi har i vårt langstrakte fylke. Høstsonemøter er 
gjennomført på Helgeland, i Salten og i Nordfylket. 
Terminlistearbeidet går greit i alle greiner. En anbefaling framover er å være 
mer militant i TD-oppnevninga.    
En annen utfordring hos oss er kystklimaet og stadig lengre perioder med 
snømangel. I det første møtet i august hadde vi en lengre diskusjon om flytting 
av renn, fleksible holdninger og godt samarbeid mellom klubbene, spesielt 
med tanke på å overta renn på kort varsel.  
I løpet av året har vi mistet en ny klubb til Troms: Narvik Skiklubb. Kretsstyrets 
rolle i dette har vært å påpeke overfor Skiforbundet det uheldige i å ha ulike 
kretsgrenser for grenene: alpinklubbene i Ofoten er i Nordland Skikrets, mens 
nå alle langrennsklubbene i samme område er med i Troms Skikrets. Vi mister 
en del kontingentinntekter på dette, og har mindre «kjøttvekt» i konkurranse 
om offentlige midler med andre særkretser, og så er det fortsatt slik at alle 
klubber i Nordland Fylkeskommune er medlem i Nordland Idrettskrets. Vi ba 
derfor om at skistyret omgjorde tidligere overganger slik at Idrettskrets og 
særkrets fikk de samme grensene.  Dette førte ikke fram, og dermed ble det 
som det ble. Kretsstyret bruker ikke mer energi på dette nå. Avgjørelsen er 
tatt, og vi får konsentrere oss om det vi får gjort noe med! 
Det er foretatt en del anleggsbesøk og kontakt med klubbene i perioden. 
Styret har likevel fått få anleggsaker til behandling. Kretsstyret har vedtatt at 
helårs hoppanlegg i Fageråsen på Mo er kretsens prioriterte anleggssak nå, 
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uansett gren. Det er nedsatt en framdriftsorganisasjon / - komite på Mo der 
skikretsen er representert. Vår anleggsrepresentant i styret ville ikke delta her, 
så det falt på kretsleder. Norges Skiforbund er aktivt med i prosessen og Rana 
Idrettsråd har gått god for planene. Det betyr at dette kan la seg realisere med 
den nødvendige lokale og eksterne finansieringa på plass.  
Ny anleggsplan for perioden 2015 – 2020 ble vedtatt på styremøte i desember 
2015 og er å finne på hjemmesida. Her fremgår det at vi på de neste 
prioriteringene jobber for rulleskiløyper og FIS-godkjente alpinbakker i alle tre 
soner. Med rulleskiløype på Fauske i nær framtid er også Salten på plass. 
Kretsstyret oppfordrer klubbene til å jobbe fram lokale rulleskianlegg i tillegg. 
Målet er fortsatt å få rulleskitreninga ut av trafikken. 
 

3. Representasjon: 
 
Kretsen har vært representert på alle sentrale møter i Norges Skiforbund: 
høstmøte, arrangør- og TD-møte, Idrettskretsens årsmøte og på Skitinget i 
Trondheim i mai 2016 med følgende delegater: 
Arnfinn Paus, 
Bente Jonassen 
Vibeke Kristensen 
Nancy Stien Schreiner og 
Jo Inge Øverland. 
I tillegg deltok Alv-Arne Vilhelmsen, Trond Jøran Pedersen og Ane Johnsen 
på fagmøtene i kombinert, hopp og langrenn, og adm.sjef Jens Erik Nilsen 
deltok på adm.sjef –seminar. Ane og Jens var også observatører på tinget. 
 

4. Arrangement: 
 
Den store begivenheten hos oss i år var Hovedlandsrennet på Fauske og 
Rognan. Både langrenn og hoppkonkurransene ble avvikla på utmerket vis, og 
de to arrangørklubbene fikk masse skryt av de tilreisende og ikke minst av TD-
ene, som også lot seg begeistre! Over 1000 15-og 16-åringer deltok og alt gikk 
på skinner fra første til siste dag. Grunn til å gratulere, med andre ord! 
Så skulle det vært NM-alpint i Narvik, men dette måtte flyttes på grunn av 
uvær og skader på anlegget. NM kommer imidlertid tilbake til Narvik i 2017. 
For øvrig har egne terminlisterenn blitt gjennomført stort sett som planlagt. Det 
har vært færre avlysinger en vi kunne frykte. Telenor-karusellen vokser 
fortsatt, så rekrutteringsbasen er god. Utfordringen for langrenn spesielt er 
deltakelsen på KM: vi er langt flere aktive enn de som dukker opp der! 
 

5. Hederstegn og utmerkelser: 
 
Kretsens hederstegn 2015 ble tildelt Eva Lund Pedersen og Erling Pedersen, 
IL Siso. 
 
Kretsens Innsatspokal ble tildelt følgende løpere: 
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Alpin: 
Simon Norum, Sortland Alpinklubb, 
Bertine Aam Olsen, Narvik Slalåmklubb 
 
Hopp: 
Robin Pedersen, Stålkam. IL 
Eirin Kvandal, Mosjøen IL 
 
Langrenn: 
Ingrid Mathisen, Fauske IL- ski 
Vebjørn Moen, Tverlandet IL 
 
Nordland skikrets’ pokal 
Robin Pedersen, Stålkam.il 
Bertine Aam Olsen, Narvik Slalåmklubb 
 

6. Lagsinformasjon: 
Narvik Skiklubb har fått innvilget søknad om overflytting til Troms Skikrets 
 

7. Økonomi og medlemsutvikling:  
 
Økonomien vår har bedret seg i perioden så langt. En bekymring er en 
plutselig og helt uventet nedgang i medlemsmassen i idrettsregistreringa. Vi 
har gått fra ca. 9500 til 7500 på ett år, og vi tror dette har noe med forståelsen 
av regelverket å gjøre. Alle som betaler en eller annen form for kontingent er 
medlemmer. Det blir en slags omvendt medlemsjuks å ikke ta med alle. 
 

8. Sesongen 2015 – 2016: 
 
Langrenn: 
Vi har hatt Rolf Einar Jensen med i Team Veidekke Nord-Norge og også hatt 
løpere med i Team Nord-Norge Rekrutt. 
 
Øvrige detaljer om deltakelse og resultater kommer under delrapportene fra 
komiteene. 
 
 

9. Presse 
 
Vi hadde veldig god dekning fra Hovedlandsrennet, naturlig nok. Ellers er det 
god dekning av lokale renn i lokalpressen, mens det er heller vanskelig å 
slippe til i Avisa Nordland og NRK-Nordland med skistoff. Adm.sjef sender 
stadig ut pressemeldinger om det som foregår i forkant av arrangementene. 
Avisa Nordland etterlyser riktignok nordlendinger i senior-NM, spesielt at vi 
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ikke har noen stafettlag. Svaret på dette er kort og godt at ingen av våre 
klubber har bredt nok senior-miljø. 
 
DEL 2: mai 2016 – mai 2017 
 

10.  I perioden mai 2016 – april 2017 har styret hatt i alt 8 møter og behandlet 35 
saker. 
Av større saker fremhever vi Skitinget 2016 og Nytt Skipolitisk Dokument med 
Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM), som ble vedtatt der. Kretsen har vært 
med i alle forberedende ledd i prosessen med å utvikle dokumentet før 
tingvedtaket. Høsten 2016 kom formidlingen av dette ut til klubbene gjennom 
våre regionale høstmøter i oktober. Dette foregikk i uke 43 med møter i 
Korgen (25.10.), Fauske (26.10.) og Sortland (27.10.) i form av seminar / kurs 
under ledelse av Helen Ingebretsen og Jo Mork fra NSF. Møtene var ganske 
godt besøkt, med et samlet deltakerantall på om lag 60 personer.   
Høsten 2016 avsluttet vi med et utvidet styreseminar i Bodø i desember for 
kretsstyret og grenkomitemedlemmene under ledelse av Atle Rolstadaas. Her 
var styrearbeid hovedtema. Atle Rolstadaas tiltrådte dessuten 50% 
adm.sjefstilling i det Jens Erik Nilsen gikk ut i 50% permisjon i perioden 1.12. – 
31.3. Han har hatt kontorsted Ullevål og først og fremst bistått kretsen med 
regnskapsoversikt og klubbtiltak som f.eks. jentesatsinga på Helgeland. 
Vi har foretatt noe omrokkering av arbeidsoppgaver i styret fra august 2016, 
først og fremst ved at Bente Jonassen har overtatt ansvaret for anleggssaker 
og Vibeke Kristensen for kursvirksomhet. 
Vinter / vår 2017 er konkurransesesongen og mye dreier seg om felles 
reiseopplegg. Dette er tillagt grenene og beskrives i delrapportene derfra. 
For øvrig har styrets fokus vært handlingsplanen og forberedelser til årets 
kretsting. Valgkomiteen ble kontaktet i november slik at arbeidet skulle komme 
i gang tidlig. Klubbene har blitt oppfordret til å foreslå styrekandidater gjennom 
epost og oppslag på hjemmesida. 
 

11.  Representasjon: 
Styret har vært representert på høstmøtet i Oslo i oktober, kretsleder deltok på 
TD/Arr.-seminar i august og på kretsledermøte i februar. 
Vibeke K. var kretsens representant på Barents-konferansen i Kirkenes. 
Bente J. representerte skikretsen på Nordland Idrettskrets’ seminar og 
årsmøte.                                                                                                               
I perioden har vi gått fra 8 til 7 styremedlemmer. Dette beror på en 
tidsavgrenset permisjon og at styremedlemmet det gjaldt ikke ønsket å komme 
inn igjen etter permisjon. 
 

12. Arrangement: 
Starten på vinteren har vært utfordrende også i år, og noen avlysninger var 
ikke til å unngå. 
Av større arrangementer står NM-ALPIN i Narvik i en særstilling. 
Arrangementet har blitt omtalt med stor begeistring i pressen og i NRK, og 
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mange har uttalt at bedre reklame for den påtenkte VM-søknaden kunne ikke 
Narvik få.  
Vi nevner også at AK-leder Jo Inge Øverland og dugnadsmiljøet i Ankenes 
Alpinklubb ble tildelt COOP Nords Frivillighetspris 2017 i mars! 
(tid for applaus!!) 
 
 

13.  Hederstegn og utmerkelser sesongen 2016-2017: 
INNSATSPOKAL:  
Alpint: Johanne Eilertsen og Oliver Krohn Stokkedal, begge Ankenes 
           Alpinklubb 
Langrenn: Ingrid Sørensen, Stokmarknes IL og Vebjørn Moen, Tverlandet IL 
Hopp / Kombinert: ingen nominerte 
 
NORDLAND SKIKRETS’ POKAL: 
Johanne Eilertsen, Ankenes Alpinklubb 
Vebjørn Moen, Tverlandet IL 
 
JUBILEUMSPOKAL (ny pris etablert av NSF i forbindelse med kongejubileet 
                                     i fjor): 
Christian Os Øverland, Ankenes Alpinklubb 
Ane Johnsen, KS-ski Lofoten 
 
NORDLAND SKIKRETS’ HEDERSTEGN offentliggjøres under ting-middagen 
av hederstegn-komiteen. 
 

14.  Lagsinformasjon: 
 Medlemstallet ser ut til å ha stabilisert seg på ca. 7500, så nedgangen i 2015-
16 har forhåpentlig stoppet. Nordland Skikrets er pr dato 85 klubber. 
 

15.  Økonomi 
Økonomien i kretsen er stabil og vi driver ansvarlig og i samsvar med 
inntektene. ( se egen sak: regnskap) 
Forrige kretstings vedtak om å tildele midler til rekrutteringstiltak fra 
egenkapitalen er iverksatt med tildeling til langrenn, hopp og alpin. Styret 
forlenger ikke denne ordningen og vil anbefale kretstinget og det nye styret å 
finne midler til rekruttering og fornyelse på annet vis. 
  

16.  Sesongen 2016 – 2017: 
Som tidligere er vi en aktiv krets i aldersbestemte klasse og juniorer, med 
blant annet god deltakelse i Hovedlandsrennet og i NC-junior. Kretsens 
utfordring er flere seniorer som markerer seg. Men vi har noen: 
Eirik Solvang, Innstrandens IL ble tatt ut til Team Veidekke Nord-Norge; 
Ingrid Mathisen, Fauske IL, Ask Kleist Godal og Jørgen Jakola, begge fra 
Innstrandens IL ble tatt ut til Team Sparebanken Nord-Norge. 
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For resultater og detaljer: se grenrapportene. 
 

17.  Nordland Skikrets går inn i en periode med flere utfordringer. Vi har fått et nytt 
medlemsregistreringssystem, vi skal iverksette den nye utviklingsmodellen 
(«SUM») og nytt skipolitisk dokument. De økonomiske utfordringene er 
fremdeles store og vi har fortsatt anleggsbehov som helårs hoppanlegg og 
ikke minst rulleskianlegg for å få barn og unge ut av trafikken uansett hvor i 
fylket de bor.  
Kretsstyret 2015 – 2017 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til i 
arbeidet framover. 

 
Bodø / Rognan, mai 2017: 
 
Arnfinn Paus,   Bente Jonassen,  Vibeke Kristensen,  Jo Inge Øverland,  
Trond Jøran Pedersen, Åke Holmstrøm og Alv-Arne Vilhelmsen 
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Anleggsrapport 2017 
Anleggsutvalget er organisert som i NSK organisasjonsplan. Ledere av grenkomiteene har 
ansvar sammen med leder av utvalget. Grunnet permisjon har nestleder fungert som leder av 
utvalget fra oktober 2016 til april 2017. 
ANLEGGSPLAN - Ved utgang av 2015 ble gjeldende anleggsplan 2015-2020 revidert 
vedtatt. Anleggsleder framsatte høsten 2016 et mål om innen Skikretstinget 2017 å få en 
oppdatert oversikt i anleggsplanen som viser status på alle skianlegg i Nordland. Det gjelder 
spesielt for langrenn, det er bare å se selv. Det er avgjørende framover å ha et riktig og godt 
grunnlag for beslutninger og prioriteringer.  Vi ønsker å rekruttere til sporten, og drive sunn 
idrett på ulike nivå – men kan ikke ha toppanlegg på alle steder!! Anleggsutvalget har vært 
innstilt på dette – men det er krevende arbeid og tiden har blitt for knapp midt i rennsesong. I 
tillegg har det vært et ønske å revidere selve planen slik at den tydelig er tilpasset nytt 
Skipolitisk dokument (SPD), altså viser tydeligere målsettinger. NSF Marit Gjerland besøkte 
NSK i mars 2017 og kom med innspill. Arbeidet er påbegynt, men ikke ferdig. 
HJEMMESIDE NSK – Informasjon om anleggsutvikling, prosess og kontaktpunkt ut til 
klubbene er gjort mer tilgjengelig på NSK hjemmeside – egen fane for anlegg.   
ANLEGGSUTVIKLING – Gjennom bedre dialog med klubbene kan mye gjøres, og samtidig 
aktivt påvirke idrettsråd, kommunale og fylkeskommunale organ. Nordland Idrettskrets og 
deres anleggsutvalg er også viktig å kjenne til. Mye kunnskap finnes i grenkomiteene og ikke 
minst hos klubbene selv om hva som ønskes. Det legges ned mye arbeid i anlegg som utøver 
ofte ikke kjenner til – sånn er det bare. Hjertet til anleggsmakerne varmes dog ubeskrivelig 
når løypa og bakken fylles av gode og glade utøvere!! Her litt om noen viktige saker som har 
vært jobbet med til informasjon: 
Fauske IL er tildelt midler for Rulleskianlegg i 2016, mens Bodø og Vefsn Kommune har lagt 
inn søknad på midler i 2017 til rulleskianlegg. NSK tenker at det er svært viktig å få denne 
aktivitet ut av trafikkerte og farlige veier, og oppfordrer klubber sterkt til å jobbe for dette 
sammen med kommunene. Hvorvidt ordningen med programsatsingsmidler til rulleskianlegg 
fortsetter vites ikke, NSF jobber for en videreføring fra departementet. 
Det kan årlig søkes om spillemidler til  utstyr for ulike anlegg for aktivitet – og fra 2016 er 
prepareringsmidler lagt inn som fast del. I 2017 søkte Skillevolden Idrettspark om midler til 
løypemaskin, mens 2 andre klubber søkte midler til matte, slådd og sporsetter. Tildeling 
gjøres fra sentralt hold, etter innspill fra NSK prioriteringer. 
Når det gjelder NSK prioritering på anlegg, har Fageråsen Hoppsenter –helårsanlegg med 4-5 
bakker midt i Mo i Rana hatt en særstilling. Leder i Nordland Skikrets sitter i styringsgruppen 
sammen med NSF anleggskontakt. Det er en utsatt gren i skifamilien – og det jobbes aktivt 
for å få gehør for planene både på kommunalt og fylkesnivå. Hopp og Kombinert har aktivitet 
bare i Mo i Rana og Mosjøen.  Satsinga på Fløybakken på Rognan i 2016, har ikke gitt mer 
aktivitet.  Dersom hopp ikke får dette igjennom prosjektet, er det over og ut med hopp her I 
Nordland – dugnadsånden er svært tynnslitt.  Det jobbes i prosjektet med å få toppidrettstilbud 
for flere grener til Mo i Rana for å styrke skimiljøet og fremtidig drift av anlegg.  
Reetablering av Fageråsen Hoppsenter (se NSK hjemmeside) 
På alpinsiden finnes toppanlegget i Narvik – og arrangerte et vellykket NM 2107 - men det 
jobbes med oppgraderinger og planer også andre steder i fylket. NSF anleggskonsulenter har 
vært to runder på besøk i Saltenområdet – og gitt veiledning og råd om fremdrift i 
anleggsutvikling og konkret innspill til utforming i bakkene. Her må det sies at ideene fra 
SPD og SUM trekkes inn fra første stund – det er anleggsutforming med tanke på skileik for 
alle nivå og alle aldre som ønskes – nær område der folk bor….Se Norges Skiforbund film: 
https://www.youtube.com/watch?v=z6ulEsyiiEo 

https://www.skiforbundet.no/nordland/nyhetsarkiv/2017/1/reetablering-av-fagerasen-hoppsenter/
https://www.youtube.com/watch?v=z6ulEsyiiEo
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Klimautfordring – kjent sak, drift av anlegg krever snø – og det er mer viktig enn noen gang 
at dette tas hensyn til ved valg av anleggsplassering. Høydemeter og «solfattige» områder er 
attraktive! Snøkanonanlegg må til, av hensyn til næranlegg og stabilitet - men er svært 
kostbare å drifte. For plassering av større anlegg er dette viktige faktorer!  
Uten gode og attraktive (helårs) skianlegg – ingen skiport! 
Og forresten – kanskje det kan være noe å hente på mer samarbeid mellom klubbene og 
grenene. 
 
Spørsmål:  Hva vil dere i klubbene? 
 
Med hilsen anleggskomiteen 2016-2017. 
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Hopp og Kombinertkomiteen sesong 2015 -2016 
Nordland Skikrets Hopp/kombinert komiteen 

Sesongoppsummering/rapport 2015-2017 
-Komiteen HK/KK har bestått av:  Alv Arne Vilhelmsen, Mosjøen IL, Vidar Johansen, 
Mosjøen IL,  Knut Aril Hansen Rognan IL, Vegard Nerdal  og Trond Jøran Pedersen, IL 
Stålkameratene. 
 
-Komiteen har de siste sesongene  avholdt to separat  møte for behandling av terminliste og 
andre aktuelle saker. Resterende møter er avholdt mer uformelt 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 på  kr 47500,00 per år og er benyttet til felles samlinger og tilskudd til  aktiviteter. 
Kretsen har bidratt til gjennomføring av et Trener 1 kurs, hvor 12 deltagere gjennomførte. 
Kretsen har også bidratt med reisestøtte til løpere som har deltatt i Hovedlandsrenn og NM. 
Komiteen har holdt et aktivitetsnivå tilsvarende sine budsjetter. 
 
 Oppsummering av sesongen 2015-2016: 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, Granåsen Skiteam, og NSF sine rekruttlandslag. Det er mange 
år siden NSK har hatt medaljekandidater i internasjonale mesterskap. I denne perioden har vi 
hatt to løpere som har tatt medaljer i Jr. VM. Emil Vilhelmsen med 3. pl i lagkonkurranse i 
kombinert i 2015 og Robin Pedersen, IL Stålkameratene, gjennom sin sølvmedalje i Jr. VM i 
laghopp 2016. 
 
Resultater: 
Kretsen har vært representert i Norgescuper, NM, Jr. NM, Hovedlandsrenn og Solan 
Gundersen.  
Sesongen 2015/2016: 

- Robin Pedersen 19 år, IL Stålkameratne/ Trønderhopp:  
- To 1. plasser NC elite, samt ytterligere 5 -6 plasseringer blant 3 – 5 beste il NC elite.  
- Tre plasseringer i COC, best med en 16. pl 
- Sølv i Jr. VM laghopp. 16. pl individuelt 

o  
- Emil Vilhelmsen 19 år, Mosjøen IL/ Granåsen Skiteam: 
- 3.pl Jr. NM Kombinert 
- 3.pl Jr VM lagkonkurranse 
- 2016/2017 sesongen amputert grunnet sykdom. 

Sesongen 2016/2017: 
- Robin Pedersen  år, IL Stålkameratne/ Trønderhopp:  
- 8. pl NM senior stor bakke 
- 4. pallplasseringer i NC elite 
- Uttatt til NSF sitt rekruttlag 
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Flere av våre yngre rekrutter har gjort fine resultater i nasjonale konkurranser. 
Hans Gunnar Eliassen 15-16  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 2016 
Eirin Kvandal 15 – 16  år, Mosjøen IL/ Vefsnhopp:  
2.pl Hovedlandsrennet 2016 
NNM mester 2016 
Oda Leiråmo 13 - 14 år, Båsmo og Ytteren IL/ Polarsirkelen Ski:  
 2. pl kombinert og  4 pl hopp .Solan Gundersen.2016 
2. pl kombinert og 3 pl hopp i Solan Gundersen 2017 
Resultatmessig skal også nevnes 12 år gamle Iver Leiråmo som fikk en 3. pl i hopp og en 4. pl 
i kombinert i Solan Gundersen 2017. Anie Isaksen fikk også en fin 2. pl i hopp jenter 12 år.  
Flere rekrutter fra Polarsirkelen Ski sin hoppskole gjorde seg bemerket i samme landsrenn. 
  
Rekruttering: 
Kretsen har aktivitet i Fløybakken på Rognan, Fageråsbakken og Munklia i Mo i Rana samt I 
Storhaugbakken i Vefsn. 

 

 
Der det lages og tilrettelegges for hopp er det stor aktivitet å spore, som her i Klokkerhagen i 
Mo i Rana under SkiX arrangementet til IL Stålkameratene. 
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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 fra  20 - 30 deltagere.  
Vefsnhopp har avholdt hoppskoler og rekruttutviklingskurs med ca 10 deltakere per sesong.. 
Treningssamlinger: 
Det er gjennomført tre hopp/miljøsamlinger i regi av NS og i samarbeid med lokale 
treningsgrupper.  Vefsnhopp og Polarsirkelen Ski har ledet de årlige miljøsamlingene, i 
Ørnskjøldsvik i Sverige, Granåsen i Trondheim og Knyken i Orkdal. Et 15 - 20  talls aktive og 
ledere fra Salten, Rana og Vefsn har deltatt. Enkelte av kretsens rekrutter har også deltatt 
under Skiforbundets årlige storsamlinger  i Midtstua i Oslo. 
 
Konkurranser og arrangementer: 
 I løpet av sesongen 2015/2016 og 2016/ 2017 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, med bra 
deltakelse. 
Norges Skiforbund ønsker at Mo i Rana med Fareåsen skal ta på seg årlige Norges Cup 
konkurranser. Men med de utfordringene miljøet har mht manglende prepareringsfasiliteter og 
usikre snøforhold har det vært liten vilje til å påta seg slike arrangementer. 
Kurs og utdanning: 
NSK har bidratt til at det i 2016 ble gjennomført et T1/ trener 1 kurs, i skihopp i Mo i Rana. 
Skiforbundet stilte med kursinstruktør. 13 entusiastiske kommende trenere fra Mo i Rana Og 
Mosjøen gjennomførte kurset.  
I det videre planlegges det nye kurs for hoppdommere og TD er. Nordland skikrets er i 
mangler lovpålagte kvalifiserte TD og dommere. 
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 og 
anlegg..  
NSK deltar og har velsignet et initiativ til å frambringe et helårs hoppanlegg i Fageråsen i Mo 
i Rana. Et prosjekt til gjenreisning av nordnorsk hoppsport. 
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.  
Utmerkelser: 
2015: Eirin Kvandal NSK Innsatspokal 
2015: Emil Vilhelmsen ? 
2016: Robin Pedersen IL Stålkameratene/ Trønderhopp. Kongehusets pokal og NSK 
innsatspokal. 
 
Hopp – og kombinert komiteen takker lag og foreninger for bidraget gjennom sesongene/ 
perioden..  
 
Mo i Rana 01..03.2017 
Leder HK/NSK       Leder KK/NSK 
TJP         AAV 
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Alpinkomiteen sesongen 2015-2016 

Nordlandskikrets Alpinkommiten 
Årsrapport sesongen 2015/16  og 2016/17 
 
 
Alpinkommitenes sammensetning  
Leder –  Jo Inge Øverland   Ankenes 
Medl.  Kim Johansen Narvik 
Medl.  Ove Bromseth Mo I Rana 
Medl.  Per Eilertsen Sortland/Ankenes 
 
 
 
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 Trondheim 
Høstmøte NSF  
Reg td møte Gardemoen  
Styremøter Nordland skikrets  
 
 
 
 
Utmerkelser: 
 
Nordlandskikrets Innsatspokal  -   Simon Norum    ( 2014/15 ) 
Nordlandskikrets Innsatspokal  - Johanne Eilertsen   ( 2014/15 ) 
Bestepremiens bragd pris -  Sofie Aam Olsen   ( 2014/15 ) 
 
 
Kurs/utdanning  
 
Gjennomført T1 kurs i Narvik  
Innstruktør Morten Solberg  . 
Gjennomført Td Kurs 2016. 
Er under planlegging( skal gjennomføres ) Td kurs i mai 2017 
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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 . 
Målet er å klare å gjennomføre 3-4  samlinger gjennom sesongen . 
Dette er noe som begynner å fungere veldig bra . 
På de samlingene som har vært har det møtt opp fra 70 – 100 utøvere  
Samlingene har også vært brukt til å oppdatere trenere og foreldre  
Ffa Narvik vil ilag med ak Nordland og Troms  evalurere dette etter seong slutt .. 
 
 
 
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  vises at det jobbes godt rundt i klubbene .  Det er positivt å se at samarbeid rundt Reg lag 
, der FFa Narvik er blitt drivverket fungerer bra . 
 
 
 
Arrangement . 
Nordland skikrets alpint har ca    6 terminfestede  renn helger pr år  . 
Et er blitt avlyst pga snømangel .  
Dette er 2 mindre en i fjor  
Dette pga av at det er lagt opp til flere treningssamlinger , slik at utøverne har mere fokus på 
skikjøring . 
Narvik slalåmklubb arrangerte NM alpint denne sesongen . 
Dette var noe de gjorde med 20 i stil . 
NM ble også sendt direkte på NRK Tv , noe som ble en fantastisk reklame for hele regionen . 
Narvik slalåmklubb har signalisert at de ønsker å levere inn en søknad til VM alpint 2025 ☺ 
Dette er noe vi i Nordland skikrets synes er helt fantastisk ……… 
 
 
 
 
 
 
 
Sluttord : 
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Alpinidretten i Nordland er på stor framgang dette tiltross for dårlige vintre .  Det jobbes 
fantastisk godt rundt i hele fylket . 
Det er gøy å se at fortsatt rekrutters masse utøvere på Helgeland/salten/Vefsen . 
Likeledes jobbes det kjempe bra med rekrutering i Lofoten/Vesterålen . 
Ofot regionen  har også stor  pågang på sine skiskoler/kurs . 
Husk at rekruttering er og skal være artig  ….. 
Ski er gøy ……. 
 
 
Sportslig hilsen  
For alpin komiteen  
Jo Inge Øverland 
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Langrennskomiteen 
Sesongen 2015/2016 og 2016/2017  

 
Langrennskomiteen  
Leder: Åke Holmstrøm  
Medlem region sør: Nancy Stien Schreiner  
Medlem region midt: Marit Elveos  
Medlem region sør: Elin Abelsen  
Medlem region nord: Marte Glad Remen 
Medlem ungdomsrepresentant: Ane Marie Johnsen 
 
Arbeidsmål: 
 
LK:  
Jobbe for å styrke langrennsmiljøet ved bedre samarbeid og samhold mellom klubbene i 
Nordland skikrets.  
 
LK har hatt følgende arbeidsmål for 2015-2017: 
 

• 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, vår/høstmøter i 
kretsen/regionene.  
 
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  

  
 
Nordland skikrets er arrangør sammen med en eller flere klubber. 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.  
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Kort oppsummering av samlingene som er gjennomført de to siste sesongene følger 
nedenfor:  
2015 
Mo i Rana 
11.-14.06.15 
Fra 13 år 
Arrangør; B&Y IL 
Overnatting: Bossmo ungdomsskole 
 
Stokmarknes 
06.-09.08.15 
Fra 12 år.  
Overnatting Stokmarknes skole  
Arrangør; Stokmarknes IL 
Tilbakemelding fra arrangør er at det er for lite deltakelse av løpere fra midt – og sør i 
kretsen. 
 
Røkland  
25.-27.09.15 
Fra 11 år (sonesamling 11-12 år) 
Overnatting Røkland sentralskole  
Arrangør: Vinger IL  
God tilbakemelding på samlingen.  
Antall deltagere: ca.130 
2016 
Planlagt en sommersamling, men vi fikk ingen klubber til å være arrangør til samlingen 
og den ble derfor avlyst.  
 
Røkland  
23.-25.09.15 
Fra 11 år (sonesamling 11-12 år) 
Overnatting Røkland sentralskole  
Arrangør: Vinger IL  
God tilbakemelding på samlingen.  
Antall deltagere: ca.100 
 
Terminliste og renn    
 
Terminlistemøter er gjennomført i alle tre regionene.  
LK gjorde en endring på Nordlandscup for sesongen 2016-17 der vi valgte å legge 
inn Tour de Nordland som et arrangement. Dette ble i år lagt til KM del2/NC 7-8. 
 
Nordlandscup  
Nordlandscup er for 13 – 16 år og arrangeres gjennom fire helger i kretsen. NC 
inngår i KM del 1 og del 2.  
 
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.  
Arrangører av KM har i denne perioden vært: 
2016 - Stokmarknes IL og Innstrandens IL  
2017 – Mosjøen IL og Innstrandens IL 
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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.  
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/ 
 
  
Hovedlandsrenn  
Hovedlandsrennet i 2015/2016 
Ble arrangert i Nordland av Fauske IL.  
Reiseleder: Marte Glad Remen 
Arrangementet ble en suksess og det var bare gode tilbakemeldinger fra kretser, klubber, 
trenerer og utøvere.   
Hovedlandsrennet i 2016/2017 
Ble arrangert i Tolga. 
Reiseleder: Håvard Solbakken.  
 
Norgescup junior   
Samme som for forrige tingperiode, så har hovedmålet for 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.  
Det har vært utfordringer i forhold til bestilling av overnatting, da dette nå gjøres fra 
Skiforbundet sentralt, og det har som oftest blitt tildelt dyre overnattinger på hotell. LK 
har så langt det latt seg gjøre å bestille alternative overnattinger. 
Det har vært misnøye fra IIL på kretsen sitt reiseopplegg for sesongen 2016-17 som 
igjen har ført til utfordringer i forholdt til felles overnatting og samarbeid til noen av 
arrangementene.   

http://www.skiforbundet.no/nordland/langrenn/instrukser/
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/
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Retningslinjer vedtatt på Skitinget for Nordland 2015 er fulgt i forhold planlegging og 
gjennomføring av reisene.  
  

 
Ungdomsstafetten Holmenkollen 
 
Ungdomsstafetten 2015/2016 og Ungdomsstafetten 2016/2017 
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.  
Nordland Skikrets har sendt to lag til US.  
Reiseledere har disse to årene vært Nancy Stien Schreiner og Ane Marie Johnsen. 
Det ble en del støy rundt uttaket til US 2017. Dette kom på bakgrunn av 
uttakskriteriene, og det anbefales at det nye LK ser på uttakskriteriene og justerer 
dem ved behov. Nåværende LK har laget et forslag på revidering av kriteriene som 
blir forelagt fagmøtet på skitinget 2017. 
 
Team Veidekke Nord Norge / Team SNN  
 
Team 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. 
Laget eies av de tre kretsene i Nord. Som leder i langrennskomiteen sitter en også i 
styringsgruppa for Team Veidekke NN. 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)  
• Åke Holmstrøm jr. ( LK leder i Nordland)  

 
trener for laget i 2015-16 var Roy Helge Larsen. Foran 2016-17 sesongen ble det 
ansatt ny trener, Kristian Skogstad. 
Laget har sin base i Tromsø der også trener er bosatt. Resultatmålet for laget er å 
rekruttere i landslag.  
For Nordland er det viktig å være aktivt med å påvirke det som skjer med skiidretten i 
nord. Regionslaget er en viktig gulrot for alle som ønsker å satse videre på langrenn i 
Nordland.  
Nordland har i denne perioden hatt en løper på laget, Eirik Solvang fra Innstrandens 
IL. 
 
Team SNN 
Trener for teamet er Ketil Olsen. 
Team SNN er et rekrutteringslag for Nord-Norge som skal gi et tilbud til løpere som 
satser for fult etter endt juniorsatsning. Teamet styres av Troms skikrets.  
Nordland har hatt tre løpere på laget for inneværende sesong. Jørgen Jakola og Ask 
Kleist Godal fra Innstrandens IL, og Ingrid Mathisen fra Fauske IL.  
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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 i denne perioden hatt 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.  
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 reiseleder for NSK i denne perioden og vært fast medlem av LK. 
  
Trenerkurs  
 
Det har vært arrangert ulike kurs i denne perioden. Både aktivitetslederkurs og 
trener1 kurs.  
 
LK møter  
 
Langrennskomiteen har stort sett gjennomfør alle møter som SKYPE – møter. Vi har 
hatt fysiske møter også ved behov.  
Referat fra møtene finnes på hjemmesiden til skikretsen; 
http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/ 
 
 
 
 
 
Økonomi 
 
LK får tildelt midler fra Skiforbundet/NSK. 
 
LK sine utgifter kommer i all hovedsak gjennom kretssamlinger og Ungdomsstafetten.  

 

 
  

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


 

 29 

Forbedringsarbeid i Nordland skikrets  
 
Samarbeid mellom klubbene i Nordland er viktig. Kapasiteten er begrensningen samt 
at de som er i langrennskomiteen ofte har oppdrag i egne klubber.  
LK for 2015-17 har følgende ønskeliste for det videre arbeidet med Nordland skikrets 

• Team Nordland  
Ansvarlig trenere og smørere for juniorer og seniorer i kretsen. Trenerne har da 
ansvar for sportslig opplegg på samlingene, NC og koordinere mellom øvrige trenere 
og klubber, og da spesielt gruppen 15/16 år.  

• Innhente økonomiske samarbeidspartnere, sponsorer 
• 3 stk samlinger inkl. en snøsamlinge  
• Flere ungdommer med i klubber og krets 
• Jobbe med SUM/SPD 
• Tettere samarbeid mellom krets og klubb 
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Offisielt regnskap 2015 Resultatregnskap 
  
 

   
     
     
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  2015 

     
INNTEKTER    
Sponsor- og salgsinntekter   32 877 
Offentlige tilskudd   131 243 
Andre Inntekter   1 219 421 

     
Sum driftsinntekter   1 383 541 

     
KOSTNADER    
Varekostnad   1 500 
Lønns- og personalkostnader   133 831 
Tilskudd    40 000 
Andre driftskostnader   1 166 103 

     
Sum driftskostnader   1 341 434 

     
Driftsresultat   -42 107 

     
Finansposter    
Finansinntekter   6 211 
Finanskostnader   195 

     
Sum finanskostnader   6 405 

     
ÅRSRESULTAT   48 512 

     
     
Disponering av årets resultat    
Til/fra Egenkapital   48 512 
Avsetning selvpålagte restriksjoner    

Sum disponering   48 512 

 
 
 



 

 31 

Offisielt regnskap 2015 Balanse 

Balanse pr. 31.12.2015 
   

    

EIENDELER 2015 2014 
 

Varer 
   

Varelager 0 750 
 

Sum varebeholdning 0 750 
 

    

Fordringer 
   

Kundefordringer 60 834 68 241 
 

    

Andre kortsiktige fordringer 229 771 153 393 
 

Sum fordringer 290 605 221 634 
 

    
    

Bankinnskudd, kontanter o.l. 957 826 1 014 895 
 

Sum omløpsmidler 957 826 1 014 895 
 

    

SUM EIENDELER 1 248 431 1 237 279 
 

    
    

EGENKAPITAL OG GJELD 
   

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 
   

Grenkomitéer 44 401 44 401 
 

Prosjektmidler 151 594 151 594 
 

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 195 995 195 995 
 

    

Annen egenkapital 
   

Egenkapital 789 353 530 023 
 

Årsresultat 48 123 259 330 
 

Sum annen egenkapital 837 476 789 353 
 

    

Sum egenkapital 1 033 471 985 348 
 

    

Kortsiktig gjeld 
   

Leverandørgjeld 182 012 194 215 
 

Annen kortsiktig gjeld 32 948 57 716 
 

Sum kortsiktig gjeld 214 960 251 931 
 

    

Sum gjeld 214 960 251 931 
 

    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 248 431 1 237 279 
 

    



 

 32 

    

Fordeling grenkomiteer:  IB 2014 IB 2015 
 

Langrennskomiteen 18 342,22 
  

Hopp-/kombinert 17 469,59 
  

Alpinkomiteen 8 589,57 
  

Sum 44 401,38 44 401,38 
 

    

Egenkapital grenkomiteeer IB 2014 Begevelse IB 2015 
Langrennskomiteen 18 342,22 

 
18 342,22 

Hopp-/kombinert 17 469,59 
 

17 469,59 
Alpinkomiteen 8 589,57 

 
8 589,57 

Sum 44 401,38 0,00 44 401,38 
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Revisjonsberetning for 2015 
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Offisielt regnskap 2016 Resultatregnskap 

       
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016  2015 

   1    
INNTEKTER       
Sponsor- og salgsinntekter    87 449    32 877  
Offentlige tilskudd   2  105 767    131 243  
Andre Inntekter   3  1 101 735    1 219 421  

       
Sum driftsinntekter     1 294 950    1 383 541  

       
KOSTNADER       
Varekostnad     19 567    1 500  
Lønns- og personalkostnader  4  154 458    133 831  
Tilskudd     10 000    40 000  
Andre driftskostnader  5  1 109 664    1 166 103  

       
Sum driftskostnader    1 293 689    1 341 434  

       
Driftsresultat    -1 261   -42 107  

       
Finansposter       
Finansinntekter     2 292    6 211  
Finanskostnader        195  

       
Sum finanskostnader    2 292    6 405  

       
ÅRSRESULTAT     3 553    48 512  

       
       
Disponering av årets resultat      
Til/fra Egenkapital     3 553    48 512  
Avsetning selvpålagte restriksjoner       
Sum disponering     3 553    48 512  
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Offisielt regnskap 2016 Balanse 

   NOTE 2016  
EIENDELER      
      
Fordringer      
Kundefordringer  6  135 471   
Andre kortsiktige fordringer 7  45 538   
Sum fordringer    181 009   

      
Bankinnskudd, kontanter o.l. 8  959 197   

      
Sum omløpsmidler    1 140 207   

      
SUM EIENDELER    1 140 207   

      
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
      
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner    
Grenkomitéer  9  44 401   
Prosjektmidler  9  151 594   
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner  195 995   

      
Annen Egenkapital     
Egenkapital   9  837 481   
Årsresultat   9  3 553   
Sum annen egenkapital    841 034   

      
SUM EGENKAPITAL    1 037 030   

      
Kortsiktig gjeld     
Leverandørgjeld    91 672   
Annen kortsiktig gjeld  10  11 505   
Sum kortsiktig gjeld    103 177   

      
SUM GJELD     103 177   

      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   1 140 207   
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Bodø, 1. mars 2017   

      
      
      
_________________ __________________ ___________________ 
     Arnfinn Paus   Bente Jonassen Trond Jøran Pedersen 
     Styrets Leder        Nestleder        Styremedlem 
      
      
      
____________________ __________________  
  Alv-Arne Vilhelmsen   Åke Holmstrøm            
       Styremedlem     Styremedlem         
      
      
      
___________________ ____________________ ___________________ 
      Jo Inge Øverland Vibeke Kristensen      Jens Erik Nilsen 
        Styremedlem     Styremedlem         Daglig leder 
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Offisielt regnskap 2016-Noter 

     
      
      
Note 1 Regnskapsprinsipper    
 Årsregnskapet er satt opp i smasvar med regnskapslover av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. 

      
 Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld   
 Eiendeler bestemt for 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  

 klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.  

      
 Omøpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  

      
 Annen langsiktig 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 npr de er opptjent.  

 Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.   
      
 Periodiseringsregler    
 Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.   
 For prosjekter som har øremerkede midler der ikke aktiviteten er fullført ved periodens utløp, 

 foretas inntektsavsetninger.    
      
 Skatter     
 Nordland Skikrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig. 

      
      
Note 2 Offentlige tilskudd    
     2016 2015  
 Tilskudd Nordland Idrettskrets 50 367 66 346  
 Tilskudd Bodø Fys. aktivitet kvinner  20 000  
 Post 3 aktivitetsmidler  21 519 39 044  
 Tilskudd basert på medlemstall 22 830 2 180  
 Tilskudd ISF  5 525 2 673  
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 Andre tilskudd 5 526 1 000  
 Sum   105 767 131 243  
      
      
      
      
Note 3 Andre Inntekter    
     2016 2015  
 Medlemsinntekter herunder lisens og egenandeler 461 748 471 857  
 Lagskontingenter 353 000 287 000  
 Momskompensasjon 79 817 44 264  
 Andre inntekter 207 170 416 300  
 Sum   1 101 735 1 219 421  
      
      
Note 4 Lønns- og personalkostnader    
     2016 2015  
 Lønn fakturert fra NSF 45 825 33 665  
 Andre personalkostnader 8 632 166  
 Kretsens egen lønnsandel daglig leder 100 000 100 000  
 Sum   154 457 133 831  
      
 Lønn til daglig leder ligger i NSF sitt regnskap    
 For dette yter kretsen årlig kr. 100.000    
 Kretsen har derfor kun lønnskostnader knyttet opp mot gjennomføring av kurs o.l. 

 NSF har også ansvar for at de ansatte er tilknyttet lovpålagt pensjonsordning.  
 Kostnadene til dette faktureres underliggende ledd.   
      
 Revisjonshonorar er kostnadsført med kr. 4.000 for 2016.   
      
 Det er utbetalt telefongodtgjørelse til styret i 2016.    
 Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2016    
      
      
Note 5 Andre Driftskostnader     
     2016 2015  
 Kontorkostnader 150 554 97 339  
 IT-kostnader 20 706 32 206  
 Idrettsutstyr  92 324 20 059  
 Idrettsfaglig bistand 16 060 34 000  
 Reise og oppholdskostnader 614 505 704 222  
 Andre kostnader 215 515 278 277  
 Sum   1 109 664 1 166 103  
      
      
Note 6 Kundefordringer    
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 Debitormassen er påført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer.  
      
Note 7 Andre kortsiktige fordringer     
     2016 2015  
 Forskuddbetalte LSV-luer 24 000 2 328  
 Andre forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter 21 538 174 343  
 Sum   45 538 176 671  
      
      
Note 8 Bankinnskudd    
 Nordland Skikrets har frie likvide midler på kr. 957.597 pr. 31.12.2016  
      
      
Note 9 Egenkapital     
   med restriksjoner Annen Sum 

     Egenkapital Egenkapital Egenkapital 

 Egenkapital pr. 01.01.2016 195 995 837 481 1 033 477 

      
 Årets endring i egenkapital:    
 Årets resultat til annen egenkapital  3 553  
 Avsetning/selvpålagte restriksjoner    
       

 Egnekapital pr. 31.12.2016 195 996 841 034 1 037 030 

      
      
Note 10 Annen kortsiktig gjeld    
     2016 2015  
 Påløpte kostnader 10 422 12 948  
 Avsatte prosjektmidler 1 083 20 000  
 Sum   11 505 32 948  
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Revisjonsrapport 2016 
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HANDLINGSPLAN 2017-2019 

NORDLAND SKIKRETS 
Flest mulig, lengst mulig, best mulig - 

en nasjon bestående av skiløpere 

 

Handlingsplan 2017-19 for Nordland Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2016-

20, som ble vedtatt på Skitinget i Trondheim mai 2016. 

 

 

Verdigrunnlag 

 

Visjon  

Skiforbundet skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra 

sine ønsker og behov.  

Skiforbundets visjon er: 

• Mange, gode og glade skiløpere  
Verdier  

Skiforbundets arbeid bygger på det samme verdifundamentet som Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF) bygger på.  

 

Skiidrettens verdier er: 
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• Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd 

• All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet 

Skiforbundet Utviklingsmodell (SUM) 

Skipolitisk dokument 2016-20 (SPD) bygger på en ny utviklingsmodell, 

Skiforbundets Utviklingsmodell, som danner grunnlag for alle hovedmål og 

delmål som skal nås i planperioden, og den dekker alle innsatsområder. 

 

 
 

Modellen skal være skiidrettens røde tråd i kommende periode. Den gir føringer 

for hvordan framtidens organisasjon, utøvere, trenere, ledere, anlegg og 

arrangement skal være.  

Målet er at skiidretten skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best 

mulig. I dette ligger aktivitet både for funksjonsfriske og funksjonshemmede, for 

integrering av medlemmer som ikke har et tradisjonelt forhold til snø og ski, og 

integrering av medlemmer fra alle samfunnslag. Skiidretten skal være 

inkluderende med hensyn til nivå, alder, kjønn, sosial- og kulturell bakgrunn, 

funksjonsevne, seksuell orientering og økonomisk evne. 

For detaljer om de ulike nivåene i SUM, se Skipolitisk dokument. Disse nivåene, 
med tilhørende fargekoder, danner også grunnlaget for oppbyggingen av både 
SPD og skikretsens handlingsplan 
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Beskrivelse av nivåene i 

SUM 
  

  
  AKTIV START           
  * Første møte med organisert idrett      
  * Grunnlegende bevegelser med og uten ski     

  
* Situasjonstyrt- og oppgavestyrt aktivitet med lite 
instruksjon    

  
* Skiskoler, idrettsskoler, allidrett, basisaktivitet og lekaktiviteter på ski basert på 
mestring 

  
* Nybegynnerkurs for eldre barn, ungdom og 
voksne     

  
* Karusellrenn kan være rekruttering inn til 
aktivitet     

  
* Instruktører, allidrettstrenere, klubbtrenere og 
foreldretrenere    

  
* Nærmiljøanlegg, lokale skianlegg, lokale 
snøsoner     

  FUNdament           

  
* Mye, variert og allsidig fysisk 
aktivitet      

  * Innlæring av grunnleggende bevegelser med og uten ski    

  
* Situasjonstyrt- og oppgavestyrt aktivitet med lite 
instruksjon    

  
* Skiskoler, idrettsskoler, allidrett, basisaktivitet og lekaktiviteter på ski basert på 
mestring 

  * Grunnkurs for eldre barn, ungdom og voksne     
  * Deltagelse i karusellrenn som motivasjon     
  * Instruktører, klubbtrenere og foreldretrenere     

  
* Nærmiljøanlegg, lokale skianlegg, lokale 
snøsoner     

  LÆR OG TRENE           

  
* Trening på grunnleggende ferdigheter med og 
uten ski     

  * Mye variert aktivitet, gjerne i flere idretter     
  * Trening med fokus på mestring og utvikling     
  * Større fokus på trening fremfor deltagelse i konkurranser    

  
* Trening på sosiale ferdigheter gjennom deltagelse i 
idretten    

  
* Klubbtrening, og trening i samarbeid med andre særidretter eller 
andre skiklubber   

  * Mye variert aktivitet, gjerne i flere idretter     

  
* Trening for eldre barn, ungdom og voksne uten fokus på 
konkurranse    

  * Større fokus på trening fremfor deltagelse i konkurranser    
  * Klubb-, sone og kretsrenn       
  * Klubbtrenere og foreldretrenere      

  
* Nærmiljøanlegg, lokale skianlegg, lokale 
snøsoner     
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  TREN FOR Å TRENE           

  
* Mer fokus på grenspesifikk trening, med variert aktivitet og gjerne gjennom flere 
idretter 

  
* Bygge treningskultur, sosiale miljøer og i tillegg drive aktivitet for de som bare 
ønsker å trene 

  * Individuell treningsoppfølging i forhold til utviklingsalder    

  
* Fortsatt mest vekt på trening vs konkurranse, men økning av antall 
konkurranser   

  * Trenere på høyt nivå       
  * Internasjonale TD og dommere         
  TRENE FOR Å KONKURRERE         
  * Helhetlig utvikling av toppidrettsutøveren       

  
*  Fokus på læring og utvikling gjennom 
konkurranser     

  * Mye spesialisert trening       

  
* FIS-renn, NM, jr.VM, U23, YOG, 
EYOF      

  * Homologerte konkurranseanlegg      
  * Trenere på høyt nivå       
  * Internasjonale TD og dommere         
  TRENE FOR Å VINNE           
  * Utøvere på høyt sportslig nivå         
  * Utviklingsorienterte utøvere      
  * OL, VM og verdenscup       

  
* Nasjonalanlegg og homologerte 
konkurranseanlegg     

  * Trenere på høyt nivå       
  * Internasjonale TD og dommere      

  
KONKURRERE PÅ SKI LIVET 
UT         

  
* Ungdom som ikke ønsker å konkurrere på høyt nivå gis et 
konkurransetilbud   

  
* Aktivitet gjennom trening i 
skiklubben      

  
* Konkurransetilbud gjennom turrenn, master og 
fjelltelemarkrenn     

  AKTIV LIVET UT           
  * Aktivitet gjennom bredde- og mosjonsidrett i skiklubben     

  
* Fokus på trening i et 
helseperspektiv      

  
* Utvikling av nye ferdigheter gjennom deltagelse på teknikkk-kurs i regi av 
skiklubben 
 

 

Kjernevirksomhet og rammevilkår 
Utøveren settes i sentrum, med et langsiktig utviklingsperspektiv. 
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Rundt utøveren har vi: 
 

• Kjernevirksomheten for både klubb, krets og forbund er knyttet til trenere, 

arrangement og anlegg 
 

o Øvrige rammebetingelser er opplæring og utdanning, kommunikasjonsarbeid, 

økonomiske rammevilkår, internasjonalt arbeid og samhandling – på tvers i 

organisasjonen og mellom organisasjoner 

 

Skiidrettens samlede hovedmål er gitt av mål for kjernevirksomheten og 

rammevilkårene. 

 

Arbeidsprosess Handlingsplan 2017-19 i Nordland Skikrets 

I arbeidet med Handlingsplan 2017-19 for Nordland Skikrets har skikretsstyret 

gjennomført en prosess, der vi har gjennomgått alle innsatsområdene i SPD og valgt 

ut noen av disse som vi ønsker å satse på de neste to årene. I prosessarbeidet ble det 

deretter jobbet fram forslag til konkrete tiltak innenfor de prioriterte 

innsatsområdene. 

Handlingsplan del 1 Nordland Skikrets 2017-2019 
- Prioriterte mål 
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UTØVER   
Nivå:  AKTIV START, FUN, LÆR og TRENE     
Mål:  Skikretsen skal implementere SUM i klubber i egen krets, slik at 
barns første møte med skiidretten blir preget av lek og glede, uavhengig 
av utviklingsnivå og alder 

    

Nivå:  TRENE FOR Å TRENE     
Mål:  Skikretsen skal implementere SUM slik at utøvere skal få variert 
bevegelseserfaring gjennom tilrettelegging av allsidig aktivitet tilpasset 
utviklingsnivå 

    

TILTAK Ansvar Frist 
1. Arrangere årlige regionale kick-off seminar for med tema "SUM i 
praksis", både for utøvere, trenere, ledere og foreldre     
2. Invitere til felles barmarksamlinger på tvers av klubb og gren årlig     
Nivå:  AKTIV LIVET UT - KONKURRERE LIVET UT     
Mål: Skikretsen skal bidra til at Skiforbundets aktivitetskonsepter 
implementeres gjennom sonemøter, klubbesøk og egne kretstiltak     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Synliggjøre muligheter og nye aktivitetskonsepter på alle sonemøter      
2. Videreformidle gode eksempler gjennom bilder, video og tekst på 
skikretsenes hjemmeside     
   
ANLEGG   
Nivå:  TRENE FOR Å TRENE     
Mål: Skikretsens anleggsplan skal definere langsiktige anleggsbehov, og 
definere prioriterte områder for konkurranseanlegg og antall anlegg i 
ulike anleggskategorier     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Oppdatere anleggsplanen gjennom en kartlegging av alle anlegg i 
Nordland skikrets og fremstille iht anleggskategoriene     
2. Definere prioriterte områder for konkurranseanlegg i alle grener og 
antall anlegg i de gitte anleggskategoriene     
Nivå:  LÆR OG TRENE     
Mål: Skikretsen skal bistå skiklubben med etablering av hensiktsmessige 
anlegg fra en klassifisering av anleggstyper gjennom anleggsplanen     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Anlegg og anleggsplan er tema på de regionale høstmøtene     
2. Besøke klubber som ønsker hjelp med utvikling og etablering av anlegg     

   
 
TRENER   
Nivå:  AKTIV START, FUN, LÆR og TRENE     
Mål:  Skikretsen skal være pådriver for å gjennomføre trenerutdanning for 
klubbtrenere og implementere trenerløypa i all trenerutdanning     
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TILTAK Ansvar Frist 
1. Kartlegge klubbenes behov gjennom spørreundersøkelse i forkant av de 
regionale høstmøtene     
2. Opprette en kursplan for perioden 2018-2019 for hver gren i hver sone     
3. Opprette en trenerbank for skikretsen i alle grener     
Nivå:  AKTIV START, FUN, LÆR og TRENE     
Mål: Skikretsen skal samarbeide med skiklubbene om å rekruttere flere 
unge og kvinnelige trenere     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Aktivt oppmuntre skiklubbene til å sende ungdom og kvinner på 
trenerkurs som arrangeres og ta direkte kontakt på bakgrunn av 
trenerbanken     
Nivå:  TRENE FOR Å TRENE     
Mål:  Skikretsene skal bidra til trenersamarbeid på tvers av skiklubber og 
grener     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Invitere til felles barmarksamlinger på tvers av klubb og gren årlig     
2. Gjennom trenerkurs oppfordre til videre samarbeid mellom deltakende 
skiklubber hvor dette er mulig     

   
KOMMUNIKASJONSARBEID   
KLUBB, MEDLEMSKONTAKT, KOMMUNIKASJON     
Mål: Skikretsen skal bidra til aktiv medlemskontakt gjennom digitale 
kanaler 

  
  

TILTAK Ansvar Frist 
1. Skape en nyttig hjemmeside med oppdaterte nyhetssaker, relevant 
klubbinformasjon og verktøy/materiell som klubbene selv kan benytte i 
egen hverdag     
2. Benytte Facebook til å videreformidle saker fra hjemmesiden, samt å 
legge ut relevant informasjon og bilder fra arrangementer     
KLUBB, MEDLEMSKONTAKT, KOMMUNIKASJON     
Mål: Skikretsen skal sørge for klubb- og medlemskontakt gjennom høst- 
og vårmøter 

  
  

TILTAK Ansvar Frist 
1. Aktivt oppmuntre til deltakelse på høst- og vårmøter gjennom direkte 
kontakt med klubber     
2. Benytte høst- og vårmøtene til både kartlegging, faglig påfyll og 
utviklingsrelaterte tema     

   
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR   
OFFENTLIGE MIDLER     
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Mål Skikretsen skal sikre de økonomiske rammevilkårene for skiklubbene 
og skianleggene gjennom politisk påvirkningsarbeid ovenfor 
fylkeskommunen     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Ha et styremedlem som jobber målrettet med politikk, idrett og 
økonomi     
2. Delta på 2-4 møter med idrettsråd, fylkesråd og fylkespolitikere årlig     
3. Møter med idrettskretsen hvert kvartal     
OFFENTLIGE MIDLER     
Mål: Skikretsen skal bidra til og være pådriver for at skiklubbenes behov 
sikres ved tildeling av midler gjennom idrettsrådene     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Motivere og bistå medlemmer til å sitte i idrettsrådene      
2. Ved direkte kontakt med skiklubben sørge for at alle registrerer sine 
aktive medlemmer innen gitt tidsfrist     
3. Sørge for å ha en oppdatert anleggsplan med prioriteringsliste som 
sendes inn til idrettsrådene på vegne av Nordland skikrets     

   
SAMHANDLING   
ANTIDOPINGARBEID     
Mål: Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid skal til enhver tid 
danne grunnlaget for skikretsens arbeid for en ren idrett     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Skikretsstyret, administrativt ansatte, grenkomiteer, og alle trenere og 
utøvere på team, kretslag og videregåendeskoler med idrettsfag skal 
gjennomføre «Ren utøver» modulen     
TILLITSVALGTE     
Mål: Skikretsens organisasjonsutvikling skal skje gjennom 
organisasjonsopplæring av tillitsvalgte     
TILTAK Ansvar Frist 
1. Styrekurs etter Skikretstinget for det nye skikretsstyret     
2. Årlig styreseminar i forbindelse med et fysisk styremøte med oppfølging 
av styrekurset     
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Handlingsplan del 3 Nordland Skikrets 2017-2019 
Alle mål i Skipolitisk dokument for skikretsene 
 

UTØVER 
MÅL: skikretsen 
AKTIV START og FUNdament og LÆR OG TRENE 
Skikretsen skal implementere SUM i klubber i egen krets, slik at barns første møte med skiidretten blir 
preget av lek og glede, uavhengig av utviklingsnivå og alder 
TREN FOR Å TRENE 
Skikretsen skal implementere SUM slik at utøvere skal få variert bevegelseserfaring gjennom 
tilrettelegging av allsidig aktivitet tilpasset utviklingsnivå 
TREN FOR Å KONKURRERE 
Skikretsen skal oppfordre til treningstilbud på tvers av grener og klubber 
Skikretsen skal skape utviklingsmiljøer på tvers mellom klubber i kretsen, og klubber på tvers av 
kretsgrensene 
TREN FOR Å VINNE 
Skikretsen skal stimulere miljøer og kraftsentra som skal rekruttere de neste landslagsløpere og 
representasjonutøvere 
AKTIV LIVET UT - KONKURRERE PÅ SKI LIVET UT 
Skikretsen skal bidra til at skiforbundets aktivitetskonsepter implementeres gjennom sonemøter, 
klubbesøk og egne kretstiltak 
ARRANGEMENT 
MÅL: skikretsen 
AKTIV START og FUNdament og LÆR OG TRENE 
Skikretsen skal implementere nye arrangementskonsepter gjennom sonemøter, klubbesøk og 
arrangørseminar 
Skikretsens terminliste skal gi åpning for konkurransefrie helger, og lokale arrangement på ukedager 
Skikretsen skal kvalitetssikre at arrangement i egen krets blir gjennomført iht NSF’s og NIF`s 
bestemmelser 
TREN FOR Å TRENE 
Skikretsens terminliste skal gi åpning for konkurransefrie helger i aldersbestemte klasser 
Skikretsen skal veilede arrangørene slik at klubbene er i stand til å gjennomføre arrangement med fokus 
på effektivitet og høy aktivitet 
Skikretsen skal utvikle en veileder for gjennomføring av KM 
TREN FOR Å KONKURRERE 
Skikretsen skal gi tilbud om lokale arrangørseminar til sine arrangører 
TREN FOR Å VINNE 
Skikretsen skal støtte arbeidet med å rekruttere og beholde flere frivillige gjennom årlige 
kompetansetiltak for skiklubbenes arrangørstab 
Skikretsen skal bistå arrangører med kompetanse etter behov 
Skikretsen bør være en samarbeidspartner ved gjennomføring av renn av internasjonal karakter 
AKTIV LIVET UT - KONKURRERE PÅ SKI LIVET UT 
Skikretsen skal tilrettelegge arrangementstilbud for medlemmer som ønsker å delta, men ikke 
nødvendigvis konkurrere 
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TRENER 
MÅL: skikretsen 
AKTIV START og FUNdament og LÆR OG TRENE 
Skikretsen skal være pådriver for å gjennomføre trenerutdanning for klubbtrenere og implementere 
trenerløypa i all trenerutdanning 
Skikretsen skal samarbeide med skiklubbene om å rekrutterer flere kvinnelige trenere 
Skikretsen skal samarbeide med skiklubbene om å rekruttere flere unge trenere 
TREN FOR Å TRENE 
Skikretsene skal bidra til trenersamarbeid på tvers av skiklubber og grener 
Skikretsen skal være pådriver for å gjennomføre trenerutdanninger gjennom trenerløypa 
Skikretsen skal samarbeide med skiklubbene for å rekrutterer flere kvinnelige trenere 
Skikretsen skal samarbeide med skiklubbene for å rekruttere flere unge trenere 
TREN FOR Å KONKURRERE 
Skikretsen skal bidra til trenerutvikling for skiklubbene gjennom aktiv utdanningsutvikling 
Skikretsen skal bidra til å øke andelen kvinnelige trenere 
TREN FOR Å VINNE 
skikrets har ingen mål 
AKTIV LIVET UT - KONKURRERE PÅ SKI LIVET UT 
Skikretsen skal bidra til trenerutvikling for alle skitrenere 
ANLEGG 
MÅL: skikretsen 
AKTIV START og FUNdament og LÆR OG TRENE 
Skikretsen skal gjennom utforming av anleggsplan stimulere til utvikling av nærmiljøanlegg som kan 
brukes hele året 
Skikretsen skal stimulere til etablering av snøsoner i nærmiljøene gjennom klubb-besøk, sonemøter og 
anleggsseminar 
LÆR OG TRENE 
Skikretsen skal definere det til enhver tid gjeldende anleggsbehov som skal fremgå i skikretsens 
anleggsplan for perioden 
Skikretsen skal bistå skiklubben med etablering av hensiktsmessige anlegg ut fra en klassifisering av 
anleggstyper gjennom anleggsplanen 
Skikretsen skal stimulere til å bygge anlegg med snøproduksjon 
TREN FOR Å TRENE 
Skikretsen anleggsplan skal definerer langsiktige anleggsbehov, og definere prioriterte områder for 
konkurranseanlegg og antall anlegg i ulike anleggskategorier 
Skikretsen skal bistå skiklubben med å finne frem til riktig rådgivning i ulike deler av anleggsfasen 
TREN FOR Å KONKURRERE 
Skikretsene skal støtte klubber som påtar seg ansvar for store anlegg gjennom informasjon, veiledning og 
kompetanseformidling om finansiering og utbygging 
Skikretsene skal samordne sine anleggsplaner for å sikre god og bærekraftig områdefordeling av snøsikre 
anlegg for store konkurranser og mesterskap 
TREN FOR Å VINNE 
skikrets har ingen mål 
AKTIV LIVET UT - KONKURRERE PÅ SKI LIVET UT 
Skikretsene skal samarbeide med Skiforbundet for å sikre arealtilgang for skianlegg og turløyper 
Skikretsene skal bidra til implementering av adferdsregler for randonne i alpinanlegg 
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Skikretsene skal bidra til implementering av adferdsregler for nye rulleskianlegg gjennom 
reguleringsbestemmelser 
OPPLÆRING OG UTDANNING 
MÅL: skikretsen 
UTØVER 
Skikretsen skal drive holdningsskapende arbeid, og bidra til at kretslagsløpere og teamutøvere blir 
selvstendige utviklingsorienterte utøvere gjennom kompetansetiltak innen kosthold, ernæring, 
treningslære, organisasjonsforståelse, antidopingregler, fair play og andre relevante kurs i idretten 
ANLEGG, EIERE OG DRIFTERE 
Skikretsen skal tilby kompetanseutvikling gjennom anleggs- og arrangørseminar 
ARRANGØRER 
Skikretsen skal tilby kompetanseutvikling gjennom anleggs- og arrangørseminar, og øvrige kurs for 
arrangører, TD’er og dommere 
KLUBB 
Skikretsen skal kartlegge skiklubbenes behov, og på bakgrunn av det tilby utviklingskurs for 
klubbutvikling, klubbledere og unge ledere til skiklubbene 
TRENERE 
Skikretsene skal tilby allidrettskurs, aktivitetslederkurs, trenerkurs 1 og 2, og andre instruktørkurs 
BARNEHAGER OG SKOLER 
Skikretsen skal bidra til økt aktivitetskompetanse hos barnehageansatte, lærere og SFO/AKS ansatte 
KOMMUNIKASJONSARBEID 
KLUBB, MEDLEMSKONTAKT, INTERN KOMMUNIKASJON 
Skikretsen skal bidra til aktiv medlemskontakt gjennom digitale kanaler 
Skikretsen skal sørge for klubb- og meldemskontakt gjennom høst- og vårmøter 
EKSTERN KOMMUNIKASJON og SAMFUNNSKONTAKT 
Skikretsen skal være en tydelig aktør gjennom å delta i debatt om barne- og ungdomsidretten, 
anleggsutvikling, folkehelse og integrering 
BREDDE OG TOPPIDRETT 
Skikretsen skal være proaktive i informasjon og kommunikasjon til regionale sportsjournalister 
Skikretsen skal være en tydelig aktør i regionalt mediebilde gjennom distribusjon av eget produsert 
innhold 
Skikretsen skal ha størst oppmerksomhet i mediebildet regionalt i vinterhalvåret, og også ha god 
synlighet i sommerhalvåret 
MERKEVARE OG OMDØMME 
Skikretsen skal være en godt synlig idrettsaktør i sitt fylke 
Skikretsens kommunikasjonsarbeid skal bidra til å sikre skikretsens kommersielle potensial 
KRISEHÅNTERING 
Skikretsen skal innføre og trene på rutiner for å håndtere en krisesituasjon ved alle typer arrangement og 
samlinger, herunder mediehåndtering 
  
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK 
Skikretsen skal aktivt arbeide for å redusere kostnadsnivået i skiidretten gjennom holdningsskapende 
arbeid i skiklubbene 
Skikretsen skal arbeide for å finne rimelige løsninger knyttet til reise og opphold i forbindelse med renn 
og mesterskap 
MERKEVAREN 
Skikretsen skal arbeide med utvikling av egen merkevare iht Skiforbundets merkevarestrategi 
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OFFENTLIGE MIDLER 
Skikretsen skal sikre de økonomiske rammevilkårene for skiklubbene og skianleggene gjennom politisk 
påvirkningsarbeid ovenfor fylkeskommunen 
Skikretsene skal bidra til og være pådriver for at skiklubbenes behov sikres ved tildeling av midler 
gjennom idrettsrådene 
ARRANGEMENT 
Bidra til at skiklubbenes rammevilkår sikres gjennom tilrettelegging av arrangørmateriell og andre 
kostnadsbesparende konsepter 
MEDIE- OG MARKEDSINNTEKTER 
Skikretsen bør sikre sine markedsinntekter gjennom å arbeide med regionale samarbeidspartnere 
AKTIVITETSBASERTE INNTEKTER 
Skikretsen bør drive med inntektsbringende arbeid gjennom ulike type aktiviteter innenfor skiidrettens 
kjernevirksomhet 
SAMHANDLING 
ANTIDOPING ARBEID 
Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid skal til enhver tid danne grunnlag for Skikretsens arbeid 
for en ren idrett 
FRIVILLIGE 
Skikretsen skal tilrettelegge for kontinuiteten i rekrutteringen av frivillige gjennom planmessig opplæring 
av nye frivillige til alle funksjoner 
TILLITSVALGTE 
Skikretsens organisasjonsutvikling skal skje gjennom organisasjonsopplæring av tillitsvalgte 
Gjennomsnittlig andel kvinner i styrer, komiteer og utvalg skal være i henhold til idrettens lovverk 
Skikretsenes styre og komiteer skal ha representanter under 28 år 
ANSATTE 
Skikretsene skal implementere beredskapsplaner og trene på disse 
Utvikling av skiidretten skal optimaliseres gjennom tilrettelegging for administrativt samarbeid på tvers 
av skikretsene 
INTERNE OG EKSTERNE ORGANISASJONER 
Skikretsen skal ha et aktivt eierskap til team der kretsen har en naturlig rolle 
Skikretsen skal drive utvikling gjennom å samarbeide med eksterne organisasjoner og aktører 
OFFENTLIGE INSTANSER 
Skikretsen skal samarbeide med nærliggende skigymnas og høyskoler knyttet til kurs-, kompetanse- og 
aktivitetsutvikling 
Skikretsen skal arbeide for å tilby skiaktivitet som en del av idrettsaktiviteten i skoletiden i et samarbeid 
mellom klubb, skole og SFO/AKS 
POLITISK SAMHANDLING 
Skikretsen skal drive politisk påvirkning ovenfor fylkeskommuner, kommuner og idrettskretser 
Skikretsen skal samarbeide med andre organisasjoner for å nå politiske mål 
Frivillighetens rammevilkår skal sikres gjennom politisk arbeid for å sikre skiklubbenes økonomi 
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LOVNORM FOR SKIKRETSER 

 
Skistyret NSF vedtok justering av lovnorm for kretsene så seint som 26.4., så 
dette er svært kort tid for oss. 
Etter avtale med Jens sendes nå denne nye justeringa ut med tingpapirene 
sånn at alle delegater og vi kan få se endringene. Dette er en jobb vi ikke 
rekker innen publiseringsfristen fredag 28. april 2017. Fram til styremøtet 
Innen styremøtet fredag 5.5.2017 vil vi ferdigstille dette arbeidet.  

Ny lov skal uansett vedtas på kretstinget og arbeidet/lovnormen pr. dato 
vedlegges til orientering. 

Se Vedlegg 1  
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Organisasjonsplan 

Nordland Skikrets styre (Endringer?) 
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. 
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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.  
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▪ er ansvarlig for å legge frem årsberetning og regnskap for sin komite. 
▪ er ansvarlig for å utarbeide handlingsplan/delplan samt budsjettforslag for sin komite. 
▪ 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 
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▪ 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. 
 
 
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 2017 

     
     

 Regnskap 2016 
Budsjett 
2017 

prognose 
2018 

prognose 
2019 

10 - Styret     
     10000 - Administrasjon styret  7 884   45 000   45 000   45 000  
     10001 - Reise- og oppholdskostnader  49 441   70 000   70 000   70 000  
     10101 - Skikretsting -2 000   50 000   -   50 000  
Sum  187 761  165000 115000  165 000  
20 - Administrasjon/hovedlag        
     20000 - Administrasjon  81 288   20 000   20 000   20 000  
     20001 - Reise- og oppholdskostnader  16 979   34 000   34 000   19 000  
     20002 - Tilskudd komitéer  201 249   190 000   190 000   190 000  
     20110 - Lønnstillskudd NSF  100 000   100 000   100 000   100 000  
     20150 - Lagkontingenter  -353 000  -340 000  -340 000  -340 000  
     20200 - Trener 1 kurs langrenn -2 578     10 000   5 000  
     20201 - Klubbesøk   -     20 000   10 000  
     20301 - Trenerkurs Alpint -13 472   20 000   40 000   20 000  
Sum -215 275  -165 000  -115 000  -165 000  
30 - Alpin        
     30000 - Administrasjon  18 822   42 684   47 500    
     30010 - Tilskudd fra Hovedlag -47 437  -42 684  -47 500  -47 500  
     30015 - Telenorlekene  67 272        
     30114 - Hovedlandsrenn  19 337        
     30115 - Landsfinale -58 379        
Sum  4 816   -   -   -  
50 - Hopp/kombinert        
     0 - (Ingen verdi)  -        
     50000 - Administrasjon  18 063        
     50001 - Mesterskap hopp/kombinert  -   71 969   47 500   47 500  
     50010 - Tilskudd Hovedlag -47 437  -71 969  -47 500  -47 500  
     50111 - Hovedlandsrenn  4 905        
Sum -24 469   -   -   -  
70 - Langrenn        
     0 - (Ingen verdi)  -        
     70000 - Administrasjon  21 467   73 193   73 193  95000 
     70005 - FIS-Avgift  750        
     70010 - Tilskudd Hovedlag -106 375  -73193 -73193 -95000 
Sum  43 614   -   -   -  
Totalt -3 553   -   -   -  

 
I budsjettene til grenene er ikke grenenes anvendelse av midler 
ført inn. Dette vil komme på plass og utleveres til tinget.     
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Innkomne forslag: 
 

1. Forslag/spørsmål  til LK  i Nordland skikrets: 

 
Nordland skikrets (NSK) har historisk sett vært en krets med sterke skitradisjoner både når det gjelder 
bredde og internasjonale topp prestasjoner. Fra å være en krets som gjorde seg bemerket på høyt nivå  
har man de siste 5-6 årene merket en betydelig tilbakegang på aktivitet og resultatoppnåelse. Fauske IL 
ønsker at langrennssporten i Nordland skal blomstre, men da må man gjøre nødvendige grep som 
stimulerer til dette. 
På bakgrunn av dette har vi følgende saker som vi ønsker inn på dagsorden under fagmøtet/ tinget på 
Rognan 5.-6. mai 2017. 

 
 
 

• Hva er ambisjonsnivået til NSK?  
 
• Hvis NSK har ambisjoner om utvikling av langrennssporten, hvilke strategiske grep tas for å få NSK opp 

på et bredere og sterkere sportslig nivå? 

 
• Hvordan videreutvikler vi unge talentfulle utøvere (jr- sen) som er på et høyt nasjonalt sportslig nivå? 

 
• Hvordan lager vi gode arrangement som stimulerer rekrutteringen til langrennssporten? (eksempelvis 

stafetter, fellesstarter med mer for yngre utøvere. 

 
Med Sportslig hilsen 

 
Kristian Amundsen 
Leder Fauske IL langrenn 
 
Diskusjonssak LKsfagmøte 
Nordland Skikrets forslag til vedtak: "Kretstinget tar diskusjonen til orientering." 
 
Vedtak: 

  
 
2. Skiklubbene i Lofoten og Vesterålen har i vinter samlet seg for å kunne gjøre noe 

med tilhørighet i krets.  Som grunnlag til dette har alle klubbene behandlet dette 
som en sak i sine styrer/årsmøter og vi har til hensikt å søke oss over til Troms 
skikrets som eneste alternativ i denne omgang. 

  
Som en av klubbene som har tatt tak i dette ønsker vi, Stokmarknes IL, på vegne av 
klubbene i Lofoten og Vesterålen å orientere skikretsen om dette og vi håper at 
skikretsen støtter opp om våre synspunkter og bistår oss i det videre arbeidet med å 
få dette gjennomført. 
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Vi ber om å få komme tilbake med litt mere dokumentasjon til saken. 

  
Med vennlig Hilsen 
Stokmarknes IL – Ski 
Bård Sørensen 
 
Nordland Skikrets forslag til vedtak: "Kretstinget tar diskusjonen til 
orientering." Vi viser forøvrig til uttalelse som kommer i neste punkt 
Vedtak: 

 

3. IIL ønsker at det tas opp en sak om mulig forbud mot bruk av 

fluorprodukter på kretsen sine arrangementer. 

Debatten om bruk av fluor har pågått en tid, og IIL tenker at det er en fin sak å 

markere seg på å være første krets som forbyr bruk av fluor på kretsens 

arrangementer. 

Vi ønsker i utgangspunktet at Kretstinget diskuterer saken og om mulig kommer frem til 

en form for vedtak. 
 
--  
mvh 
Rune Holm 
Innstrandens IL 
 
Diskusjonssak. 

Nordland Skikrets forslag til vedtak: Kretstinget 2017 i Nordland Skikrets støtter 
arbeidet for å utvikle miljø- og helse-sikre smøreprodukter, og arbeidet for å 
forby smøreproduter som inneholder fluor og gallium. 
Vedtak: 
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Uttalelse 1 
 
Nordland Skikrets 
Uttalelse fra kretstinget 2017 
Vi viser til Skitinget 2016 og sak 12. Skitinget nedsatte et utvalg som skal se på 
organisasjonsmodellen i Norges Skiforbund og der det i vedtaket heter «hvordan vi kan opprette 
en struktur som styrker leddet mellom forbund og klubb, dagens skikretser, for å sikre den beste 
utnyttelsen av dagens og fremtidens ressurser.» 
Utvalget skal levere innstilling innen vårmøtet i år (2017). 
For det første mener vi at det må komme en helt annen fordelingsnøkkel når det gjelder økonomi. 
Skal kretsene får gjennomført det som ligger i nytt skipolitisk dokument og arbeidsoppgavene som 
følger med, må det settes av midler til skolering, klubbesøk etc. Her må det lages en 
reisekostnadsfaktor for kretsene som harmonerer med faktiske utgifter.   
For det andre mener Nordland Skikrets at Norges Skiforbund må revurdere dagens kretsgrenser. 
Bakgrunnen er at kretsinndelinga fra 80-tallet for lengst har slått sprekker. 
I utgangspunktet skulle skikretsene være identiske med idrettskrets-grensene, som igjen er 
identiske med fylkesgrensene. Fornuften i dette er lett å se: vi som frivillig organisasjon skulle 
følge forvaltningsnivået vi tilhører: fylkeskommunen. 
Nå har vi en rekke eksempler på at klubber søker og får godkjent overgang til skikretsen i 
nabofylket. Noen kretser er også slått sammen, slik som vi ser i Sør-Norge. 
Så har vi en uavklart situasjon angående avvikling av fylkeskommunene, og innføring av nye 
regioner. Vi vet pr dato ikke hvor gjennomgripende denne reformen vil bli og heller ikke hvilke 
oppgaver som blir tillagt de nye regionene.  
Argumentet om offentlig forvaltning og søknadsprosesser om offentlige midler er pr dato betydelig 
svekket siden dagens kretsinndeling ble innført. 
I Nord-Norge vet vi ikke om landsdelen skal bli 1 eller 2 regioner, eller om de 3 fylkene skal bestå 
under nytt navn. 
Derfor vil vi be NSF tegne kartet på ny og ta utgangspunkt i geografisk overkommelige enheter. 
NSF må legge vekt på det klubber og kretser holder på med: rekruttering og barne- og 
ungdomsarbeid bygd på frivillighet. Dette hensynet må komme foran hensynet til store 
forvaltningsregioner på politisk nivå.  
 
Kretstinget I Nordland Skikrets, Rognan, 6.5.2017 
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Uttalelse 2 
Uttalelse fra kretstinget i Nordland Skikrets, 6.5.2017 
 
ALPIN-VM til Narvik 2025 
Nordland Skikrets støtter initiativet for alpin-VM i Narvik i 2025. Vi appellerer til alle gode krefter i 
Nordland om å støtte opp om framdriften i søker-prosessen politisk, finansielt og organisatorisk. 
Ikke minst vil vi appellere til Norges Skiforbund. NSFs arbeid overfor Kulturdepartementet vil høyst 
sannsynlig være avgjørende i prosessen fram mot en ferdigstilt søknad fra Norge. Vi mener det er 
på tide å legge et internasjonalt mesterskap til Nord-Norge og vi kan ikke se noen bedre anledning 
enn å ønske verdens beste alpinister velkommen til Narvik i 2025. 
Rognan, 6.mai 2017. 
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Klubber og medlemstall fra 31.12.2015 
 

  Kvinner Menn Sum 
 

0-5 6-12 13-
19 

20-
25 

26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-
25 

26- Sum 

   
449 1332 460 129 1124 3494 530 1499 623 166 1443 4261 7755 

Ajaks Ski- Og Fotballklubb 3 8 2 0 6 19 0 10 8 0 13 31 50 
Alsvåg IL 0 1 1 0 3 5 0 15 2 0 6 23 28 

Ankenes Alpinklubb 3 11 8 4 32 58 1 22 13 5 35 76 134 
Beisfjord IL 11 11 0 0 0 22 23 17 0 0 0 40 62 

Bleikvassli IL 4 6 3 4 15 32 5 7 3 5 10 30 62 
Blest IL 1 25 4 0 3 33 10 25 4 1 3 43 76 

Bodø Skiklubb Alpinor 1 1 0 0 7 9 1 7 2 0 16 26 35 
Bossmo og Ytteren IL 2 21 4 0 25 52 10 37 6 1 45 99 151 

Drevja IL 0 4 2 0 3 9 0 8 2 1 8 19 28 
Drevvatn IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauske IL Ski 5 27 9 8 35 84 14 35 8 1 43 101 185 
Finneid IL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 

Fiplingdal IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glomfjord IL 9 26 0 0 13 48 7 26 0 0 10 43 91 

Grane IL 0 10 10 2 0 22 0 10 10 2 3 25 47 
Granli IL 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Grytting IL 3 7 6 1 27 44 3 9 3 1 27 43 87 
Grønnfjelldal UL 8 7 5 3 29 52 7 4 7 5 18 41 93 

Halsakameratene IL - Ski 8 14 1 0 6 29 7 12 3 0 8 30 59 
Halsøy IL Ski 0 5 2 0 5 12 0 18 20 2 10 50 62 
Hamarøy IL 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 4 
Hattfjelldal IL 0 2 2 0 0 4 2 22 13 0 0 37 41 

Heimhug IL/UL 8 7 0 3 2 20 4 8 0 1 4 17 37 
Hemnes IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

Herringen IL 5 7 1 0 13 26 0 4 0 0 7 11 37 
Hilstad IL 8 17 3 0 6 34 5 26 1 0 6 38 72 
Høken Ski 25 67 20 6 41 159 35 76 27 11 43 192 351 
Håkvik IL 6 48 11 0 2 67 3 31 8 0 1 43 110 
IL Malm 0 12 4 0 5 21 0 8 18 0 21 47 68 

Innstrandens IL 15 57 19 3 45 139 15 61 32 4 80 192 331 
Junkeren IK 0 3 0 0 1 4 0 5 2 0 1 8 12 
Kjeldebotn IL 2 4 8 2 17 33 1 7 8 2 13 31 64 
Kjærstad IL 2 5 2 0 14 23 4 12 4 0 17 37 60 
Knubben IL 2 15 8 0 1 26 3 9 10 0 6 28 54 
Korgen IL 0 22 5 1 3 31 0 23 10 1 6 40 71 

KS Ski Lofoten 25 28 6 3 47 109 25 24 5 3 59 116 225 
Leirfjord IL 1 11 2 0 0 14 2 5 4 0 0 11 25 

Leirgutten IL 1 1 6 0 0 8 1 14 3 0 0 18 26 
Lekang ski- og bygdelag 4 4 2 0 36 46 3 3 2 0 53 61 107 

Leknes Skiklubb Ski 7 29 32 8 95 171 6 41 41 15 97 200 371 
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Lødingen IL 20 44 13 6 10 93 18 38 15 9 17 97 190 
Melbo IL 9 25 6 0 5 45 11 29 10 0 17 67 112 

Meløy Ski- og Sykkelklubb 4 18 8 0 18 48 2 16 7 2 28 55 103 
Misvær IL 19 51 43 23 79 215 21 42 51 16 100 230 445 
Mo Skilag 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 7 7 
Mosjøen IL 0 22 5 1 16 44 0 22 18 4 29 73 117 

Mosjøen Slalåmklubb 0 4 3 3 2 12 0 4 2 1 2 9 21 
Narvik Skiklubb 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 4 6 

Narvik Slalåmklubb 9 53 14 3 44 123 11 63 16 6 75 171 294 
Nesna IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neverdal IL 3 2 0 0 5 10 6 12 3 0 8 29 39 
Nordfjorden IL 0 2 6 0 1 9 0 5 2 0 3 10 19 

Nordfold IF 8 11 8 2 57 86 5 13 3 1 51 73 159 
Normal SK 1 2 1 0 1 5 0 7 9 1 1 18 23 

Olderskog IL - Ski 1 2 5 1 3 12 0 1 1 0 2 4 16 
Rana Slalåmklubb 2 23 2 0 0 27 2 18 5 0 0 25 52 

Rognan IL 8 24 1 0 16 49 7 29 5 2 19 62 111 
Sagfjord IL 2 4 7 1 3 17 0 7 8 4 2 21 38 

Selfors Ungdomslag 15 19 0 0 6 40 24 19 2 0 9 54 94 
Sigerfjord IL 9 17 0 0 0 26 11 16 0 0 0 27 53 

Siso, IL 5 25 9 2 10 51 9 17 6 0 14 46 97 
Skjerstad IL 1 4 2 1 6 14 2 9 44 2 6 63 77 

Skonseng UL 9 33 1 0 27 70 11 36 0 0 15 62 132 
Sortland Alpinklubb 0 23 18 7 24 72 0 28 16 13 34 91 163 
Sortland og Omegn 

Skiklubb - Ski 
50 37 7 0 15 109 60 60 4 6 33 163 272 

Splint, IL 2 2 0 4 7 15 6 2 6 2 14 30 45 
Stamsund IL 0 11 4 1 5 21 0 16 1 0 2 19 40 

Steig IL 7 18 5 0 30 60 8 18 3 1 26 56 116 
Steigen SPK 0 15 4 2 2 23 0 18 8 5 5 36 59 

Stokmarknes IL 21 81 14 0 32 148 34 71 12 0 41 158 306 
Storforshei IF 5 11 14 1 3 34 5 10 15 5 10 45 79 
Stormfjell IL 3 14 3 2 12 34 2 6 4 3 16 31 65 
Stålbrott IL 0 10 5 3 8 26 0 8 2 2 18 30 56 

Stålkameratene IL 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 11 14 16 
Susendal IL/UL 3 10 1 1 28 43 7 8 4 1 23 43 86 

Svolvær Skiklubb - Ski 2 20 7 0 4 33 4 29 7 0 5 45 78 
Sømna IL 7 22 3 2 40 74 14 23 3 0 37 77 151 
Sørulf IL 5 7 4 4 22 42 2 5 5 6 29 47 89 

Trofors Skilag 2 1 1 1 7 12 2 2 2 0 8 14 26 
Tverlandet IL 16 33 14 4 7 74 16 33 14 4 7 74 148 
Utskarpen IL 5 10 4 2 3 24 5 8 3 5 10 31 55 
Valnesfjord IL 9 22 26 4 18 79 7 26 7 3 15 58 137 

Vinger IL 4 12 0 0 7 23 7 10 0 0 8 25 48 
Åga IL 8 47 1 0 0 56 12 49 2 0 2 65 121 
Åse IL 6 17 2 0 0 25 2 23 16 0 2 43 68 

Nrdland Skikrets (82/90) 449 1332 460 129 1124 3494 530 1499 623 166 1443 4261 7755 



VEDLEGG 1 
LOVNORM FOR SKIKRETSER 
Vedtatt av Skistyret 26. april 2017, jf. NIFs lovnorm for særkretser/regioner vedtatt av 
Idrettsstyret 22. oktober 2015. 

 
 
 

 

LOV FOR NORDLAND SKIKRETS 

Stiftet 1921 
Vedtatt av skikretstinget 6.MAI 2017, godkjent av NSF [dato KOMMER]. 

 
 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
 

§ 1 Formål 
 

(1) Skikretsens formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme 
samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle 
spørsmål som gjelder skiidretten innen kretsen. 

 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

§ 2 Organisasjon 
 

(1) Skikretsen er opprettet av NSF og består av alle idrettslag innen Skikretsens grenser 
som er medlem av NSF. Skikretsens grenser fastsettes av NSF. Kretsens grenser trenger 
ikke følge dagens fylkesgrenser. 

Veiledning til lovnorm for skikretser 

Lovnormen gjelder for skikretser. 
 
Skikretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov, NSFs lov og NSFs lovnorm for egne 
skikretser som er basert på NIFs lovnorm for særkretser. 

 
Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det skikretsen må ha i sin egen lov. 
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært skikretsting etter å ha vært oppført 
på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til NSF for 
godkjenning. 

 
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å 
ta med fotnotene i egen lov. 

 
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no. NSFs regelverk er tilgjengelig på 
www.skiforbundet.no. 

http://www.idrettsforbundet.no/
http://www.skiforbundet.no/
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(2) Gjennom NSF er Skikretsen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF). Skikretsene er den faglige myndighet under 
NSF innen skikretsens grenser. 

 
(3) Skikretsen skal følge NIFs og NSFs regelverk og vedtak. NIFs og NSFs regelverk 

gjelder for Skikretsen uavhengig av hva som måtte stå i Skikretsens egen lov. 
 

(4) Saker av felles interesse for idretten, bør forelegges idrettskretsen. 
 
 
§ 3 Oppgaver 

 
Skikretsen skal bl.a.: 
a) Representere NSF og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver skiidrett. Bistå idrettskretsen i 

spørsmål av felles interesse for flere idretter. 
c) Godkjenne kretsens terminlisten med renn, grener og renndatoer, samt oppnevne 

dommere/teknisk delegerte (NSF/TD), i samsvar med gjeldende rennreglement. 
d) Forestå skiidrettsfaglig utdanning i samsvar med NSFs planer. 
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig 

virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra 

NSF og idrettskrets. 
h) Gjennomføre NSFs strategiske plan innenfor skikretsens genser og 

myndighetsområde. 
 
§ 4 Kontingent 

 
(1) Kontingenten og avgifter for skikretsene og idrettslagene fastsettes av skikretstinget og 

betales forskuddsvis. 
 

(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
skikretstinget. Styret kan anbefale overfor NSF at lag, som skylder kontingent eller 
avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap1  i NSF. 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
 
§ 5 Kjønnsfordeling 
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/skikretsting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 
forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 
valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra 
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. 
Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen én måned etter årsmøte/skikretstinget sende ut innkalling til 

 

1 Med skyldig kontingent for mer enn ett år menes kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 
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ekstraordinært årsmøte/skikretsting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i 
det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 
valgt/oppnevnt. 

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, 
hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å 
oppfylle bestemmelsen. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å 
innkalle til nytt årsmøte/skikretsting eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret2 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 
dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 
dager etter årsmøtet/skikretstinget. Dispensasjon kan kun gis for én 
valgperiode/oppnevning av gangen. 

 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag 
tilsluttet Skikretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 
§ 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 
fullmakt. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Skikretsen: medlem 
av styret, valgkomité, kontrollkomité, revisor. 

(3) Forslagsrett: 

a) Styret i Skikretsen har forslagsrett til og på skikretstinget. 

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til skikretstinget, 
og dets representant(er) har forslagsrett på skikretstinget. 

c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14(3), har forslagsrett til skikretstinget i 
saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 
representant(er) har forslagsrett på skikretstinget innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde. 

(4) Talerett:3 

a) Revisor har talerett på skikretsstinget i saker som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde. 

b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på skikretstinget. 

c) Møteberettiget komite/utvalg, jf. § 14 (3), har talerett på Skikretstinget i saker 
som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 
representant(er) har talerett på Skikretstingene innenfor komiteens/utvalgets 
arbeidsområde. 

 
 
 

2 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 
3 Skikretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 
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§7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i en skikrets er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i skikretsen 
eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i skikretsen, 
plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2) En arbeidstaker i skikretsen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 
representasjonen skjer. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan 
sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at skikretsen gir de ansatte rett til å utpeke 
ansattrepresentant(er) til skikretsens styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt 
eller oppnevnt. 

(6) Idrettsstyret4 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 
dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 
Skikretsen 

 
(1) En person som har en avtale med en skikrets som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av skikretsen, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen 
skikretsen eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller  aksjonær 
med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første 
setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av skikretsen. 
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet 
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en 
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt 
eller oppnevnt. 

(4) Idrettsstyret5 kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. 
Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis 
dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 9 Inhabilitet 
 
 
 

4  Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 
5  Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 
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(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Skikretsen er inhabil til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 
a) når vedkommende selv er part i saken, 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken, 
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) Likeså er vedkommende 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 en part. 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 
underordnet i Skikretsen. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en 
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for  flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet.  I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si  fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør 
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen 
dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 
finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 
overordnede til avgjørelse. 

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Skikretsen vedtaksføre når et 
flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

 
 

6  For eksempel per e-post. 
7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 
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forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 
tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. 
Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 
 
 
§ 11 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt 

arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 
regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. 

 
(4) Skikretsstyret bestemmer hvem som er berettiget godtgjøring i skikretsen. 

 
(5) Skikretsstyret kan nekte å godkjenne det beløp som gjelder godtgjøring for arbeid eller 

tapt arbeidsfortjeneste i den utstrekning beløpet overstiger det som alle forhold tatt i 
betraktning kan bedømmes som rimelig. 

 
 
 

III. ØKONOMI 
 
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

 
(1) Skikretsen er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.8 

 
(2) Dersom Skikretsen har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal Skikretsen 

følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, 
velge å følge regnskapsloven. Dersom Skikretsen har en årlig omsetning på kr 5 
millioner eller mer, skal Skikretsen følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid 
engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. 
Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med 
minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

 
(3) Bankkonti skal være knyttet til Skikretsen og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 
 

(4) På skikretstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 
resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 
fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. For skikretser som ikke 
avholder  ordinært  ting  hvert  år,  fastsetter  styret  budsjetter  innenfor  rammen  av 

 

8 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 
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langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter 
eller tilsvarende i perioden mellom tingene. 

 
(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

Skikretsen har daglig leder skal også vedkommende signere. 
 

(6) Skikretsen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Skikretsen kan dog delta i NIFs 
konsernkontoordning etter søknad fra Skikretsen og beslutning fra Idrettsstyret. 

 
(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til Skikretsens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av skikretstinget. 
 
 

IV. TING, STYRE,  FAGLIGE KOMITEER, UTVALG MV. 
 
§ 13 Skikretstinget 

 
(1) Skikretsens høyeste myndighet er skikretstinget som avholdes annethvert år innen 

utgangen av mai i år det ikke holdes Skiting. Skikretstinget kan med 2/3 flertall vedta  å 
holde ting hvert år. 

 
(2) Skikretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de idrettslag 

som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 
tilgjengelig på Skikretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal  det 
fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før skikretstinget. Forslag 
som skal behandles på skikretstinget, må være sendt til styret senest to uker  før 
skikretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 
skikretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før skikretstinget. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør skikretstinget hhv.  under godkjenning 
av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles. 

(4) Skikretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På skikretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som 
ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 
kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning 
av saklisten. 

 
§ 14 Representasjon på skikretstinget 

 
(1) På skikretstinget møter med stemmerett: 

a) Skikretsens styre. 
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

[bestemmes av skikretstinget ut i fra medlemstall og/eller antall aktive 
medlemmer.] 
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(2) Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter 
fullmakt. 

 
(3) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger 

innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom 

leder er forhindret fra å møte. 
b) Kontrollkomiteens medlemmer. 
c) Valgkomiteens medlemmer. 
d) Revisor. 

 
(4) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes 

aktivitetstall for ski iht den siste tilgjengelige offisielle idrettsregistreringen per 31. 
desember.9 

 
(5) Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret 

etter fullmakt og meldt skikretsen senest en uke før tinget. 
 

(6) Ansatte i skikretsen kan møte med talerett i saker som angår deres arbeidsområde. 
 

(7) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
§ 15 Ledelse av skikretstinget 
Skikretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 
valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

 
§ 16 Skikretstingets oppgaver 

 
Skikretstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent(er), referent/sekretær, samt to representanter til å underskrive 

protokollen. 
4. Behandle beretning. 
5. Behandle regnskap for Skikretsen i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker.10 

7. Fastsette kontingent. 
8. Behandle budsjett for Skikretsen. 
9. Foreta følgende valg11: 

a) Leder og nestleder. 
b) [antall] styremedlemmer12 og [antall] varamedlemmer (minimum 2 

styremedlemmer med varamedlemmer). 
 

9 Dette betyr i praksis at det er idrettsregistreringen per 31. desember to kalenderår før året skikretstinget 
avholdes, da fristen for idrettsregistreringen er etter at det innkalles til skikretsting. 
10 Tinget bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NSFs lovnorm for 
særkretser/regioner. 
11 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på skikretstinget. Skikretstinget kan i tillegg velge andre 
tillitsvalgte det er behov for. Dette skal i tilfelle fremgå av den enkelte særkrets’ egen lov. 
12 Antall styremedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Styremedlemmene kan velges til spesifikke 
oppgaver. 
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c) To revisorer og to vararevisorer.13 
d) Lederne av fagkomiteene i skikretsen. 
e) Nestleder og medlemmer av fagkomiteene i skikretsen, alternativt at 

skikretstinget gir skikretsstyret fullmakt til å oppnevne disse. 
f) Representanter til Skiting og Idrettskrettsting eller gi  skikretsstyret fullmakt 

til å oppnevne representantene. 
g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 

skikretsting. 
h) 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. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til skikretsstyret 
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg 
avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 
 
§ 17 Stemmegivning på skikretstinget 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være  truffet 
med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 
stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses 
som ikke avgitt. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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 vararepresentant. 
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 omvalg mellom de 
øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som  har fått flest stemmer. 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
§ 18 Ekstraordinært skikretsting 

 
(1) Ekstraordinært skikretsting innkalles av skikretsstyret med minst 14 dagers varsel 

etter: 
 

13 Skikretser med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og 
må innta følgende som nytt pkt. 9: ”Engasjere statsautorisert/ registrert revisor til å revidere idrettsrådets  
regnskap.” Pkt. 9 forskyves til nytt pkt. 10 og bokstav c) endres til ”Kontrollkomité med minst to medlemmer.”. 
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a) Vedtak av skikretsstyret. 
b) Vedtak av skikretstinget. 
c) Vedtak av Skistyret eller ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i Skikretsen. 

(2) Ekstraordinært skikretsting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. 

(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller 
være gjort tilgjengelig på Skikretsens internettside eller annen forsvarlig måte. I 
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort 
tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på 
innkallingstidspunktet. 

(4) Et ekstraordinært skikretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter 
som møter. 

 
(5) Ekstraordinært skikretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet om innkalling av tinget. 
 

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 
godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget  er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 
 
§ 19 Skikretsens styre 

 
(1) Skikretsen ledes og forpliktes av styret som er Skikretsens høyeste myndighet mellom 

tingene.14 Styret består av leder, nestleder, minimum 2(to) styremedlemmer med 
varamedlemmer og ledere i fagkomiteene i kretsen. 

 
(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette skikretstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og 
bestemmelser, herunder gjennomføring av NSFs strategiplan. 

b) Forestå Skikretsens daglige administrasjon, representere Skikretsen utad og 
utøve faglige myndighet innen Skikretsens grenser. 

c) Påse at Skikretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 
med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og 
sørge for at Skikretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen 
kretsen og utarbeide terminlister for dette. 

e) Utvikle Skikretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 
f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks 

for disse. 
g) Sende årsberetning til Skistyret senest innen 1. juli hvert år. 

 
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av 

styremedlemmene forlanger det. 
 
 

14 Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen 
Skikretsen, for eksempel trenings-/konkurransegrupper på tvers av skikretsgrensene. 
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(4) Det nye skikretsstyret tiltrer umiddelbart etter skikretstinget. 
 

(5) De kan nedsettes et arbeidsutvalg til å ta seg av de løpende forretninger. 
 

(6) Ansatte i skikretsen kan møte med tale- og forslagsrett. 
 
§ 19.a Skikretsenes fagkomiteer for alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og 

telemarkskjøring 
 

Skigrener med aktivitet i skikretsen skal ha fagkomiteer. Komiteene er rådgivende 
organ overfor skikretsstyret. Komiteene er utøvende organ i sine grener innenfor 
fullmakt og med arbeidsoppgaver fastsatt av skikretsstyret. 

 
§ 19.b  Sammensetning av fagkomiteene i skikretsene 

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

 
(2) Fagkomiteenes leder velges på skikretstinget. Nestleder og medlemmer velges på 
skikretstinget eller oppnevnes av skikretsstyret etter fullmakt fra skikretstinget. 

 
§ 19.c  Fagkomiteenes oppgaver i skikretsene 

 
(1) Skikretsenes fagkomiter rapporterer til skikretsstyret. 

 
(2) Komiteenes hovedoppgaver er blant annet: 

 
a. Rekrutterings-, bredde-, utviklings- og utdanningsarbeidet i de respektive grener 

innenfor skikretsen. 
b. Topp- og elitearbeid i de respektive grener innenfor skikretsen. 

 
(3) Komiteenes øvrige oppgaver er blant annet: 

 
c. Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett som skal godkjennes av 

skikretsstyret og føre løpende kontroll med forbruk av de midler skikretsstyret har 
godkjent. 

d. Iverksette nødvendige korrigeringer av sin virksomhet i henhold til 
regnskapsrapporter. 

e. Legge frem handlingsplan og budsjett for fagmøtet til uttalelse. 
f. Samordne terminlisten innenfor skikretsen i vedkommende gren. 
g. Ta ut løpere til nasjonale mesterskap i grener der skikretsene har kvoter. 
h. Ta ut ledere til representasjonsoppgaver. 
i. Forestå utdanningsvirksomheten i vedkommende gren. 
j. Fremme forslag til skikretsstyret til instrukser for trenere og ledere. 
k. Foreslå for skikretsstyret om arrangør av kretsmesterskap. 
l. Foreslå teknisk delegerte (NSF/TD) og dommere i samsvar med gjeldende 

rennreglement samt eventuelt komiteens representant til renn utvalgt av 
komiteene. 

m. Vurdere og foreslå for skikretsstyret tiltak som kan bidra til å fremme respektive 
grener, herunder anleggsprosjekter. 

n. Avgi regnskap og beretning til skikretsstyret innen fastsatte frister. 
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o. Behandle andre spørsmål som skikretsstyret pålegger komiteen. 
 

(4) Ansatte i skikretsen kan møte i fagkomiteene med tale- og forslagsrett. 
 
 
§ 19.d  Fagmøter i skikretsenes fagkomiteer 

 
(1) Fagmøtet er rådgivende organ for skikretstinget, skikretsstyret og fagkomiteen i 

kretsen i vedkommende gren innenfor komiteens oppgave- og myndighetsområde. 
 

a. Det holdes fagmøter hvert år innen utgangen av mai og ellers etter behov. 
b. Fagmøtet uttaler seg om komiteens virksomhet, økonomi, planer for anlegg, 

kurs, trenings- og rennaktivitet. 
c. Fagmøtene legger fram for valgkomiteen forslag til kandidater som 

komiteens leder, nestleder og medlemmer. 
d. På fagmøtene møter med stemme- og forslagsrett medlemmene av 

fagkomiteen i vedkommende gren og minst en representant for hvert 
idrettslag med aktivitet i grenen. Antall representanter fra idrettslagene 
fastsettes av skikretstinget. 

 
(2) Dagens representasjonsordning videreføres automatisk ved første fagmøte etter at 
denne lov er vedtatt. Ved sammenslåing av skikretser fastsettes representasjonen av de 
aktuelle skikretsene. 

 
(3) Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes 
aktivitetstall for vedkommende gren iht. idrettsregistreringen samme år som fagmøtet. 

 
(4) På fagmøtene kan også møte med tale- og forslagsrett trenere, dommere, teknisk 
delegerte og andre som utøver organisert aktivitet innenfor grenen. 

 
(5) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 
 
§ 20 Andre utvalg og komiteer 

 
(1) Kontrollkomite 

Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter 
er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. Dette gjelder kun for de skikretser som har 
statsautorisert/registrert revisor. 

 
(2) Valgkomite 

Valgkomiteen velges på skikretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra 
skikretsstyret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som 
skal velges på skikretstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, 
plikter å tre ut av valgkomiteen. 

 
(3) Anleggsutvalg 

Anleggsutvalg med det antall medlemmer som skikretsstyret bestemmer. 



13  

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs fellesreglement og 
rennreglementer, straffesaker og dopingsaker 

 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs fellesreglement og 
rennreglementer, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 
§ 22 Avtaler og samarbeid mellom Skikretsen og næringslivet 

 
Avtaler og samarbeid mellom Skikretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 
§ 23 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 

 
§ 24 Bestemmelser om konkurranseforbud 

 
Idrettsstyret og Skistyret kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet 
NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, 
medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

 
§ 25 Lovendring 

 
(1) 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. 
 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt 
av Skikretsen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Skistyret. Godkjenningen er 
begrenset til de bestemmelser som NIFs og NSFs lov omfatter. 

 
(3) I forbindelse med godkjenningen kan Skistyret pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs og NSFs regelverk. 
 

(4) Endringer i §§ 25 og 26 kan ikke vedtas av Skikretsen selv med mindre endringene 
følger av NIFs og NSFs regelverk eller lovnorm. 

 
§ 26 Nedlegging – Sammenslutning 

 
(1) Skikretsen kan bare nedlegges av NSF. 

 
(2) NSF har myndighet til å foreta sammenslutning av skikretser. Sammenslutning regnes 

ikke som nedlegging. 
 

(3) Ved nedlegging eller annet opphør av Skikretsen tilfaller Skikretsens overskytende 
midler etter avvikling et formål godkjent av NSF. 
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