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Kretsting Nordland Skikrets 

 

Sted: Thon Hotell Nordlys Bodø 

Tid: Lørdag 4. september kl. 15.30 
 
 

Program 
 
Lørdag 

• Kl 15.30 Skikretsting 

• Kl 19.30 Tingmiddag og markering av 100 års jubileum 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Saksliste 
 

1. Godkjenning av frammøtte representanter 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av: 

a. Dirigent 

b. Sekretær 

c. 2 representanter som skal underskrive protokollen 

d. Tellekorps 

4. Årsberetninger styre og utvalg 2019 og 2020 

5. Revidert regnskap 2019 og 2020 

6. Fastsette kontingent 

7. Handlingsplan 

8. Anleggsplan 

9. Innkommende forslag 

10. Budsjett 2022 

11. Valg 

12. Tid og sted for neste skikretsting 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forretningsorden 
 

1. Tinget ledes av valgt dirigent.  

 

2. Protokoll føres av valgt sekretær 

 

3.  Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt.  

Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Observatører 

og gjester uten stemmerett har talerett, på samme vilkår som representantene.  

Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslista, 

settes taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang.  

 

Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang og med høyst ett minutts taletid. 

Dirigenten kan foreslå forkorting avtaletid og strek for inntegnede taler.  

 

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

og representantens navn. Forslag må fremmes før strek er satt. Forslag kan kun fremmes 

på saker som står på sakslista.  

 

5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som NIFs lov 

fastsetter. 

 

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

 

7. Tingprotokollen godkjennes av to tingrepresentanter, valgt av tinget til å underskrive 

protokollen. 

 

 

 



 

Sakenes behandling 
 

SAK 1 Godkjenning av frammøtte representanter 

 Styrets forslag til vedtak: 

Representantene kontrolleres av skikretsstyret, godkjennes. 

 ---------- stemmeberettigede representanter. 

 

SAK 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

 Styrets forslag til vedtak: 

1. Innkallingen godkjennes 

2. Saklisten i hendhold til NSK’s lov, med de forslag som er mottatt innen fristen 

21.08.2021, godkjennes som fremlagt. 

3. Forretningsorden godkjennes som fremlagt på forrige side. 

SAK 3 

Valg av: 

a. Dirigent 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Sekretær 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. 2 representanter som skal underskrive protokollen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Tellekorps 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

SAK 4 Årsberetninger styre og utvalg 2019 og 2020 

 Se tingdokument fra side 11 

 Styrets forslag til vedtak: 

 Årsberetninger fra styret og utvalg/grener godkjennes som framlagt. 

 

SAK 5 Revidert regnskap 2019 og 2020 

 Styrets forslag til vedtak: 

 Regnskap for 2019 med revisjonsberetning godkjennes som framlagt. 

Styrets forslag til vedtak: 

 Regnskap for 2020 med revisjonsberetning godkjennes som framlagt. 

 

SAK 6 Kontingenter 

Kontingent: Lagskontingenten til skikretsen ble sist endret på tinget i 2019. Kontingent på kr 

4000,- per lag, samt kr 200,- per helårslisens. 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret foreslår at kontingenten og helårslisens beholdes uendret. 

 

Sak 7 Handlingsplan 

 Se vedlegg i tingdokumentet 

 Styrets forslag til vedtak: 

Videreføres med endringer som framlagt 

 



 

Sak 8 Anleggsplan 

 Se vedlegg i tingdokumentet 

 Styrets forslag til vedtak: 

Videreføres med endringer som framlagt. 

 

SAK 9 Innkommende forslag 

   Ingen innkommende forslag 

 

SAK 10 Budsjett 2022 

Styrets forslag til vedtak: 

Budsjett for 2022 godkjennes som framlagt. 

 

SAK 11 Valg 

 Valgkomiteens innstilling på kandidater til valgene legges fram av valgkomiteen. 

A. Styret bestående av: 

Leder:_______________________________________________________ 

Nestleder:____________________________________________________ 

Styremedlem:_________________________________________________ 

Styremedlem:_________________________________________________ 

Varamedlem:_________________________________________________ 

Varamedlem:________________________________________________ 

 

 

 



 

B. Grenkomite for alpint bestående av: 

Leder:_______________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

 

C. Grenkomite for hopp og kombinert bestående av: 

Leder:_______________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

 

D. Grenkomite for langrenn bestående av: 

Leder:_______________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

 

E. 2 revisorer bestående av: 

Revisor 1: ___________________________________________________ 

Revisor 2: ___________________________________________________ 

 

 

 

 



 

F. Hedersutvalg bestående av: 

Leder:_______________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem:__________________________________________________ 

 

G. Representanter fra Nordland Skikrets til Norges Skiforbunds ting i 2022: 

Valgkomiteens forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å oppnevne kandidater til NSF’s ting 2022. 

 

H. Tid og sted for neste skikretsting 

Styrets forslag til vedtak: 

Skikretsstyret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for neste skikretsting. 

 

I. Valgkomite 

Skikretsstyret har foreslått følgende personer til valgkomiteen for neste 

tingperiode. 

Leder:_______________________________________________________ 

Medlem:_____________________________________________________ 

Medlem: _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styreberetning  
Kretsstyrets rapport for kretstingperioden 2019 – 2021 

Styret i perioden: 

Leder Arnfinn Paus, Sortland & Omegn Skiklubb 

Nestleder Elin Cecilie Haugland, Innstranda IL 

Medlem Pia I Olsen, Rana Slalåmklubb 

Medlem Oddbjørn Skarheim, Vinger IL 

Medlem / leder AK Ove Bromseth, Rana Slalåmklubb 

Medlem / leder HK-hopp Trond Jøran Pedersen, Stålkameratene 

Medlem / leder HK-kombinert Alv-Arne Vilhelmsen, Mosjøen IL 

1.vara Halvard Pettersen, Melbo IL 

2.vara Reidar Storvik, IL Splint 

Kretsstyrets arbeidsutvalg (AU) har vært de fire førstnevnte på lista over styremedlemmer, mens 

kretsstyrets anleggsutvalg har vært Oddbjørn Skarheim og komitélederne. 

Styrets arbeid: 

Av økonomiske grunner har vi hatt telefonkonferansemøter som møteform allerede før denne 

perioden. Disse ble erstattet med Teams-møter rundt årsskiftet 2019 – 20. Fra mars 2020 fikk 

møteformen også en pandemisk begrunnelse! Det har vært 2 fysiske møter. Styret har holdt 20 

møter i perioden fordelt slik: 

2019 (juni – og 2021 des.) 4 møter, 2020 8 møter og i inneværende år 8 møter. Vi har behandlet 

om lag 125 saker.  

2019: Styrets konstituerende møte i juni ble viet til gjennomgang av Skiforbundets statutter og 

påfølgende arbeidsfordeling for styremedlemmene. Høsten 2019 var godt planlagt i alle komiteene 

og med flere gjennomførte høstsamlinger både i egen krets og i Sverige, med samlinger i Arvidsjaur 

(langrenn, junior) og i Kiruna og Tärnaby (alpin). Hopp og kombinert holdt sine samlinger 

innenlands. 

Det ble åpnet 2 nye rulleskianlegg denne høsten: Bestemorenga (Bodø) og Skjåmoen (Mosjøen), og 

hoppanlegget i Fageråsen fikk fylkeskommunal støtte på vel 4 mill., sånn at arbeidet skjøt fart for 

alvor. Det ble lagt merke til at dette hadde øverste prioritet i vår anleggsplan 2016 – 2020 både 

her, i kommunen og i Skiforbundet og med påfølgende uttelling fra Kulturdepartementets 

spillemidler. Godt å se at kretsens planer og prioriteringer har en funksjon! 

Kretsens sonehøstmøter var en stor suksess på Helgeland, med god deltakelse og gode 

klubbpresentasjoner og følgelig god dialog mellom klubber, medlemmer og kretsstyrets utsendte. 

Imidlertid måtte møtet i Salten avlyses p.g.a. lav interesse og i Nordfylket møtte kun klubblederne. 

Skal disse møtene opprettholdes, vil styret understreke at møtene er åpne for alle medlemmer, 

både ledere, trenere, løpere og foreldre.  

Øvrige saker denne høsten: terminlister og ikke minst NSFs omorganisering og 

organisasjonsutvalgets arbeid og tilhørende høringer. 

2020: 

Kretsens hovedbekymring i januar var sviktende snøforhold, avlysinger og flytting av renn. Siso IL 

arrangerte et vellykket KM, og snøforholdene bedret seg veldig fra månedsskiftet januar-februar. 

Vi begynte å glede oss til junior-VM alpint i Narvik i mars. Det ble åpningen i Narvik sentrum ved 



 

ordfører og skipresident og en stilfull innmarsj med alle nasjonene. Skistyremedlem Sveinung 

Karlsen og kretslederen var på plass. Arrangementet startet på svært vellykket vis, med masse 

skryt til arrangøren for glimrende rennavvikling. Som vi alle veit, kom nedstenginga som et brak 

midt i VM-uka og halve mesterskapet ble kansellert.  

Like etter ble alle kretsansatte permittert 80%, så Lars på kontoret hadde kun én arbeidsdag helt 

fram til august/september. Avlysninger og inntektstap slo inn for alvor i en fra før utsatt økonomisk 

situasjon. De nasjonale koronareglene traff ikke idrettsorganisasjonene spesielt godt den første 

tida, og slett ikke kompensasjons-ordningene. NSF var i løpende samtaler med 

kulturdepartementet for å endre ordningene, noe som etter hvert ble imøtekommet. Kretsen fikk 

rett til å søke om kompensasjon, noe som i første omgang kun gjaldt klubbene. Kretsens 

henvendelser til NSF ble tatt hensyn til, også med henvisning til de strenge reglene som ble 

praktisert på Bestemorenga, Bodø, i møter mellom Røste og Raja, selv om alt tok tid. 

NSF intensiverte også teamsmøtene med kretsledere og kretsansatte i denne tida, og dette 

fortsetter. 

NSFs koronaveileder ble tatt opp av LK og LK i kretsene i november 2020 med krav om å endre 

ordlyden. Dette ble gjort, men vi fikk erfare at egne formuleringer ikke hadde stor betydning i møte 

med lokale smittevernmyndigheter (se 2021). 

I kretsstyrets møte i juni ble de første planene for 100-årsmarkering 2021 lagt fram av kretsleder. 

Markeringa legges til kretstinget i jubileumsåret. 

En annen sak som har stått i sentrum i perioden er organisasjonsutvalgets anbefalinger, med blant 

annet slanking av skistyret og styrking av kretsene som bindeledd mellom klubb og forbund. Mye 

av dette har dreid seg om rekruttering og vekt på 5 – 8-åringer, samt Oppland Skikrets sine 

erfaringer med skiutvikler. Man ser for seg skiutviklere som skal bidra til å iverksette gren-

uavhengige tiltak for de minste, og at det skal ansettes i hver krets. Vi fra Nordland har ved en 

rekke anledninger påpekt at det er vidt forskjellige forutsetninger i kretsene, geografisk og ikke 

minst økonomisk, og at man ikke kan lage en likelydende mal for alle kretser. Vi har ikke sett noen 

mulighet for å påta oss nye administrative utgifter, og så lenge man planlegger delfinansiering av 

lønna fordelt mellom NSF og krets, ser det ut til at vi neppe kan delta i ordningen slik den 

opprinnelig ble presentert. Vi har imidlertid spilt inn en rekke praktiske forslag som kunne passe 

våre klubber og vår krets bedre. (Saken er fortsatt under utredning når dette skrives.) 

På grunn av pandemien ble det ikke planlagt sone-høstmøter i 2020. LK hadde teamshøstmøte i 

oktober, hopp & kombinert gjennomførte 4 samlinger. Styret påpeker at terminlistene kom ganske 

seint, og at dette bør bli klart tidligere. 

2021: 

I løpet av høsten 2020 ble det laget en plan for nordnorsk juniorcup langrenn, som erstatning for at 

Norgescupen høyst sannsynlig ville bli avlyst. Det ble den, men vi fikk også erfare at lokale 

smittevernmyndigeter har siste ord. Dermed ble den påtenkte nordnorske juniorcupen avlyst på 

alle arrangørsteder. Det ble også KM1 og KM2 og dessuten NNM i Harstad. Til manges overraskelse 

gikk junior-NM alpin sin gang. En del renn i hopp og kombinert ble gjennomført, mens de fleste 

turrenn ble avlyst. Inntektstapene for klubber og krets er betydelige, selv om noe er reddet i land 

gjennom kompensasjonsordningene. 

I løpet av vinteren ble det klart at Lars Nystadbakk sa opp adm. sjef-stillinga og gikk over i ny jobb i 

april. Vår nye adm. sjef Mona Myrland begynner i full stilling 1.8. Mellom april og august har vi hatt 

en overgansgperiode med de to i deltidsstilling som til sammen har vært på ca. 30-40%. 



 

Representasjon i perioden: 

Kretsen har vært representert på alle nasjonale møter for greinledere og kretsledere, i 2019 ved 

fysisk tilstedeværelse, fra og med 2020 i digitale møter på teams og nå sist på Skitinget via 

GoPlenum. Kretsens delegasjon på tinget var Arnfinn Paus, Elin Cecilie Haugland, Dorothea Blix, 

Oddbjørn Skarheim og Ove Bromseth. Her ble Unni Forsberg, Narvik Slalåmklubb, valgt inn i den 

sentrale alpinkomiteen. Vi gratulerer! Når det gjelder representasjon for aktive gleder vi oss over at 

Eirin Kvandal, Mosjøen IL, er på hopplandslaget og at Oda Leiråmo, Bossmo & Ytteren, er på 

utviklingslaget i kombinert sesongen 2021-22. Nytt er også at vi har 2 juniorlandslagsløpere i 

langrenn: Preben Forben fra Bossmo & Ytteren og Johan Lien Nordeng, Alsvåg IL. Vi ser fram til 

sesongen som kommer med spenning! 

Sluttord: 

Pandemien har satt sine spor i kretsen, ikke bare økonomisk, men i høyeste grad også sportslig. 

Samtidig ser vi at mange av våre prioriterte anleggsprosjekter er ferdigstilt og tatt i bruk, til stor 

glede for mange brukere. Fremst i rekken er Fageråsen hoppanlegg som åpnes offisielt høsten 

2021. 

Men nedstenging av treningsfelleskap og mange renn har ført til en drastisk medlemsnedgang 

siden 2019. Det gjelder ikke bare oss, men alle særkretser i fylket og i landet som helhet. 

Utfordring nummer 1 fra og med høsten 2021 blir medlemsverving, både blant tidligere 

medlemmer og for å rekruttere nye. Her kommer satsingen på de aller yngste inn. Vi må bli 

attraktive i konkurransen med et vell av andre tilbud. Vi må sette oss inn i hva som appellerer til 

unger mellom 5 og 8 år, deres fantasi og hva de synes er moro. Gode skileikarenaer og 

skicrossløyper som inviterer til aktivitet i og utenfor treningstider er pekt på som særlig viktig. Det 

anbefales på alle hold og må tas på alvor også i våre klubber. Det får være sluttappellen ved 

utgangen av en svært krevende tingperiode. 

For kretsstyret: 

Arnfinn Paus, leder. 

 

 

August 2021 

 

            Arnfinn Paus                    Elin Cecilie Haugland  Pia I Olsen                                      

  

Oddbjørn Skarheim        Dorothea Blix              Ove Bromseth 

 

Trond Jøran Pedersen  



 

Beretning hopp og kombinert 
 

Nordland Skikrets Hopp/kombinert komiteen 

Årsrapporter sesongene 2019-2021 

 

-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 sesong ikke avholdt fysiske møter, men kun hatt kontakt per telefon og 

mail, samt diskutert aktualiteter når vi har møttes ved arrangementer og samlinger. 

Komitearbeidet har i stor grad vært lagt på is, da formann i HK har vært mye opptatt med nytt 

helårs hoppanlegg i Fageråsaen i Mo i Rana. Hoppmiljøet på Rognan har falt fra og har ikke hatt 

sportslige aktiviteter de siste to årene. Kretsen har vært representert på NSF sine vår -og 

høstmøter i den grad disse har blitt gjennomført. Vårmøte våren 2020 og høstmøte 2020 ble 

gjennomført på Teams som følge av corona pandemien 

 Komiteen har ikke hatt noen spesielle og vanskelige saker til behandling. Nødvendige og 

påløpende saker er behandlet fortløpende. Komiteens budsjett har vært på kr 47500,00 per år 

pluss resultat fra foregående sesong. Pengene er blitt benyttet til felles treningssamlinger og 

tilskudd til aktiviteter i de miljøer der det enda er hoppaktivitet. Det har ikke vært gjennomført nye 

trenerkurs, etter et velfylt trener 1. kurs i Mo i Rana i 2016. Kretsen og klubbene trenger å få 

utdannet flere offisielle dommere og TDer. Uten kvalifiserte dommere og TDer kan vi ikke 

arrangere skirenn, etter gjeldende regler og forsikringsordninger. Dette er en utfordring som må 

prioriteres i det videre. Kretsen har bidratt med reisestøtte til løpere, som har deltatt i 

Hovedlandsrenn og NM i sesongen 2019/20. Sesongen 2020/21 har blitt svært amputert der både 

HL og Solan Gundersen har blitt avlyst etter retningslinjer fra myndighetene. Komiteen har holdt et 

aktivitetsnivå tilsvarende sine budsjetter. 

 

Oppsummering av sesongen 2019-2020: Planlagte aktiviteter er gjennomført. 

Rekrutteringsarbeidet trenger ytterligere stimulans og tiltak. Hopp- og kombiner idretten sliter 

med dårlig tilrettelagte anlegg, manglende fasiliteter og færre og færre frivillige og engasjerte 

foreldre. Resultatene på de av våre aktive som satser  - er gode. Flere av våre aktive er tilsluttet 

sentrale landslag og treningsgrupper, Trønderhopp, Granåsen Skiteam, og NSF sine landslag.  

-Robin Pedersen, (24 år), IL Stålkameratene, har vært tilsluttet A- landslaget i hopp de to siste 

sesongene. Sesongen 2019/20 hadde han sin beste sesong, med en kvalikseier og tre plasseringer 

blant de 10 beste i WC samt to COC seire. Sommersesongen 2020/21 var lovende og viste fin 

framgang. Etter en mislykket WC åpning greide Robin aldri å komme seg på WC toget igjen.  

-Eirin Kvandal 20 år, fra Mosjøen, har etter overflytting til Trønderhopp og Heimdal Videregående 

skole, vist stor framgang. Fra og med sesongen 2020/21 ble Eirin en del av det norske 

damelandslaget i hopp. Eirin har vist hopping av verdensklasse. Hun vant da også NM på plast i 



 

både liten og stor bakke høsten 2020. Da WC sesongen startet fikk hun med seg både en seier og 

en tredjeplass i WC før hun skadet seg I Hinzenbach i Tyskland. Skaden til Eirin er en komplisert 

korsbåndskade. 

Eirin er motivert til ny innsats, men en lang rekonvalesens må påregnes. Eirin kunne, om hun 

hadde unngått skade, blitt damehoppingens - Halvor Egner Granerud. 

Rekrutteringsarbeidet i kretsen er mangelfullt i de fleste regioner. Et hederlig unntak er miljøet i 

Polarsirkelen Ski i Mo i Rana. Hoppsportens død og utslettelse i Nordland, er en lenge annonsert 

utvikling. Manglende bakker/ treningsfasiliteter, bakker uten snø og manglende snøkanonanlegg, 

økt utstyrsfokus og manglende kombinasjonsmuligheter skole og utdanning har bidratt til 

rekruttflukt fra idretten. De lokale miljøene har ikke greid å følge med i den nasjonale og 

internasjonale utviklingen. Idretten er blitt for de spesielt interesserte. 

I Mo i Rana og i Polarsirkelen Ski er det i dag mellom 20 – 30 utøvere som viser stor iver og 

interesse for sporten. I Vefsn er det anlagt et nytt skileikanlegg, på Kippermoen, der det har vært 

gjennomført skileikkurs -og hoppskoler. Ny aktivitet i bynære områder har blitt godt mottatt. Men 

enn så lenge har en ikke greid å få skileikerne til å ta steget inn i hoppmiljøet og opp til 

Storhaugbakkene. 

Resultater: 

I sesongen 2019/20 har kretsen vært representert i Norgescuper, NM, Jr. NM, Hovedlandsrenn og 

Solan Gundersen.  

Sesongen 2019/2020 

- Robin Pedersen 24 år, IL Stålkameratne/ Trønderhopp/ NSF rekruttlag:  

- 1. WC kvalik Lillehammer  

- Tre topp 10 plasseringer WC 

- To x 1. pl COC 

 

-  

Robin Pedersen 

 

 



 

Sesongen 2019/20 

- Emil Vilhelmsen 22år, er kretsens eneste mannlige kombinert løper i Jr. og 

seniorsammenheng. Emil har representerer Mosjøen IL/ Granåsen Skiteam: 

- Emil har sist sesong flere pallplasser i NC kombinert og har også representert Norge i COC i 

kombinert med plasseringer mellom 10 – 15. 

Eirin Kvandal 20  år, Mosjøen IL/ Trønderhopp/ landslaget:  

Resultater 2019/20: 

 -  2. pl NM liten bakke 

 - 4. pl NM stor bakke 

Resultater 2020/21: 

- 1.pl NM plast stor bakke 

- 1. pl NM hopp liten og stor bakke 

-1. pl WC  

- 3. pl WC  

 

Polarsirkelen Ski i Mo i Rana har det vært jobbet godt med rekrutteringsarbeidet over lang tid. Per i 

dag har miljøet et trettitalls rekrutter, som har gjort seg bemerket under nasjonale konkurranser, 

som Solan Gundersen og Hovedlandsrennet.. 

Oda Leiråmo 19 år, Båsmo og Ytteren IL/ Polarsirkelen Ski:  Oda er fremdeles landsdelens enste 

jente som satser på kombinertidretten. Oda viser stor iver og framgang og reiste høsten 2019 til 

Trondheim for å ta del i kombinertsatsingen i Granåsen Skiteam, og kunne kombinere idretten med 

videre skolegang ved Heimdal Videregående skole. 

Oda har i løpet av de to siste sesongen hatt flere representasjonsoppgaver og har flere 

pallplasseringer i NC kombinert. 

Resultater: 

2. pl  og 3. pl NM  kombinert Jr. sesongen 2020/21 

 

Hele miljøet i Polarsirkelen Ski hadde i sesongen 2019/2020 en framgangsrik sesong før Corona 
situasjonen stengte for videre konkurranseaktivitet. Sist sesong har det vært begrenset 
konkurranseaktivitet. Men miljøet har opprettholdt treningslysten gjennom to vanskelige 
vintersesonger. 
 
Noen resultater fra Solan Gundersen ( HL renn gutter og jenter 13 – 14 år) 2019/20 
 
Erik Leiråmo: 1. pl kombinert og 4. pl spesielt hopp 
Oscar Røberg: 2. pl kombinert både sesongen 2019 og 2020 
 



 

Noen resultater fra Hovedlandsrennet gutter og jenter 15 – 16 år 
 
Iver Leiråmo: 3 pl kombinert og 4. pl spesielt hopp 
 
Anie Isaksen: 1 pl  i spesielt hopp 
Emma Johanne Nordheim Olsen: 2. pl spesielt hopp 
Emma Thomassen: 5. pl spesielt hopp 
 

 

 

Flere av kretsens gutter og jenter har gjort seg bemerket på nasjonalt nivå og kontingenten fra 

Polarsirkelen ski, har ved flere av NSF sin sommersamling gjort seg bemerket.  

Der det lages bakker og tilrettelegges for skihopping er det aktivitet, som her i Klokkerhagen i Mo i 

Rana under SkiX arrangementet til IL Stålkameratene og Mo Skilag hvor det kun ble et arrangement 

i sesongen 2020. Det har vært bra aktivitet i Munklia på Båsmo, hvor ca 25 nye rekrutter har 

kommet til. Men dårlige treningsfasiliteter og vanskelige værforhold har gjort at det har blitt 

minimalt med hopptrening.  

I Mosjøen i regi av Vefsnhopp gjøres det også forsøk på å nå tak i flere skiglade unger gjennom 

tilrettelagt og opparbeidet nytt skileik anlegg på Kippermoen. Her har det vært et 60 talls unger 

som har forsøkt seg i de to nye bakkene, K5 og K 10m. Corona restriksjoner har påvirket antall 

utøvere som har kunnet delta per skiskoledag. Tilrettelagte nærmiljøanlegg MED SNØ fenger 

ungene! 

Polarsirkelen Ski i Mo i Rana gjennomfører årlige hoppskoler, en aktivitet som starter om høsten, 

som en kombinasjon av barneidrett, motorisk leik/ trening med fokus mot hopping. Polarsirkelen 

Ski arrangerer årlig Telenorkarusell. Sesongen 2019/20 ble det arrangert fem konkurranser, mens 

det i 2021 ikke har vært mulig å arrangere. Nå ventes det på nye og bedre treningsmuligheter i 

nyanlegget i Fageråsbakkene. 

Treningssamlinger:Det er både i 2019 og 2020 gjennomført hopp/miljøsamlinger i regi av NSK og i 

samarbeid med lokale treningsgrupper.  Vefsnhopp og Polarsirkelen Ski har ledet de årlige 

miljøsamlingene. I Granåsen i Trondheim og Knyken i Orkdal, hvor et 20 - 30  talls aktive og ledere 



 

har deltatt.  Sommeren 2019 var Polarsirkelen Ski den største kontigentene under Skiforbundets 

årlige storsamlinger i Midtstua i Oslo. 

Konkurranser og arrangementer: 

 I løpet av sesongen 2019/2020 ble det i Nordland Skikrets arrangert fem kretsrenn. I Sesongen 

2020/21 er det ikke arrangert annet enn et lokalt treningsrenn i de nye bakkene i Fageråsen 

hoppsenter.   

Kurs og utdanning: 

Det er ikke er ikke gjennomført nye trenerkurs i hopp og kombinert de siste to sesongene. Det ble 

avsluttet et Trener 1. kurs med 12 deltagere høsten 2016. 

Kretsen mangler rekruttering til godkjente funksjonærer, som dommere og teknisk delegerte. Vi 

har per i dag ikke kvalifiserte funksjonærer til å kunne arrangere alt fra krets til nasjonale renn. 

Tiltak må iverksettes.  

Utfordringer: 

Framtida for sporten vå vil være helt avhengig av at vi greier å utvikle et helårs idretts tilbud, på lik 

linje med andre idretter. 

I Fageråsbakkene i Mo i Rana bygges det et fullverdig helårshoppanlegg med plast og 

snøkanonanlegg, med en kostnadsramme på ca 65 mill. Deler av anlegget ble prøvehoppet sist 

vinter. I løpet av august 2021 vil anlegget være ferdig anlagt med plast. I løpet av august kan en 

forvente at de første plastbakkehoppene vil bli tatt. 

 Fageråsbakkene jobber på flere fronter. Fageråsbakkene har et klart mål om å få opprettet en 

nasjonal toppidrettslinje ved Polarsirkelen VGS for hopp, kombinert og andre nordiske skigrener. 

Greier vi ikke å holde idrettstalentene våre i lokalmiljøet til de er ferdige med videregående skole, 

så vil det være vanskelig å holde kontinuiteten i rekrutteringsarbeidet i alle ski/ idrettsgrener. 

Skolen er en vesentlig bærebjelke i arbeidet med et sundt og reproduktivt skimiljø.  

Utmerkelser: 

(Eirin er en kandidat til) 

 

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

perioden..  

 

Mo i Rana 28.04. 2021 

Leder HK/NSK       Leder KK/NSK 

TJP        AAV 

 



 

Beretning alpint 
Nordland Skikrets Alpinkomiteen 

Årsrapport sesongen 2020/2021  

 

Alpinkomiteenes sammensetning  

Leder –  Ove Bromseth, Rana SK 

Medl.  Siri Elise Bjørgaas, Svolvær 

Medl.  Per Eilertsen, Sortland/Ankenes 

Medl.                Stein Kyrre Olsen, Narvik SK 

Unni Forshaug fra Narvik Slalomklubb er valgt inn som styremedlem i Alpinkomiteen til Norges 

Skiforbund etter vårmøte. 

 

Møtevirksomhet  

Har ikke vært møter der hele komiteen har vært samlet. Har holdt kontakt pr tlf/mail ukentlig i 

sesongen.  Telefonmøter forbindelse med terminliste, samt uttakskriterier og planlegging av 

Telenorlekene U-14 og HL U-16, som dessverre ble avlyst. Mye av møtevirksomheten både sentralt 

og lokalt har vært knyttet til håndtering av Covid 19, og de restriksjoner som har berørt vår idrett 

 

Leder har deltatt på: 

Terminliste møter (tlf med Troms)) 

Møter i Alpinkomiteen NSF 

Kretsledermøter i NSF 

Skiting (teams) 

Høstmøte NSF (teams)  

Styremøter Nordland skikrets  

 

Kurs/utdanning:  

Det er avholdt et TD 1 kurs på Helgeland. Deltakerne fra Mosjøen Alpinklubb og Rana Slalåmklubb. 

Gjenstår e-læring på noen. 

 

Økonomi: 

Tildelte midler prioritert brukt til  startkontingent ved Landsfinaler og hovedlandsrenn. 



 

Regionslag: 

Har kommet i gang med NAT (Narvik Alpin Toppidrett), ett samarbeid med de 3 fylkene i Nord, der 

FFA Narvik er motor sammen med NSK. 

Målet er å klare å gjennomføre 3-4 samlinger gjennom denne sesongen, på lang sikt en Nord-Norsk 

deltaker i VM Narvik 2027. 

Samarbeidet med Troms 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. 

For Telenorlekene og Hovedlandsrennet er målet å samkjøre dette med Troms både på overnatting 

og transport, samt utveksling av trenere/lagledere. 

 

Sportslig del: 

Løperne fra Nordland har gjennom sesongen vært preget av pandemien, og det har ikke vært 

nasjonale mesterskap. Derimot flere klubb og lokale renn. Situasjonen som har oppstått på grunn 

av pandemien, har ført til at flere klubber har fått økt innsatsen på rekruttering og melder om 

økende interesse i de yngre årsklassene. 

Vi har hatt mange utøvere som har deltatt på flere samlinger i regi av NSF. 

Mange gode resultater er gjort av våre Fis løpere. 

Det vises til at det jobbes godt rundt i klubbene.  Det er positivt å se at det jobbes godt mot 

satsingen på et Nord Norsk satsingslag (NAT Narvik Alpin Toppidrett) der Narvik Slalomklubb og 

FFA Narvik er blitt drivverket. Målet er pallplassering junior NM Narvik 2023 og minimum en Nord-

Norsk utøver på start i VM 2027. Nye miljøer som gjenoppstår finnes med positiv utvikling, i 

Mosjøen og Fauske.  

Her er linken til VM søknaden Narvik 2027 www.narvik2027.com 

Alpinidretten i Nordland er på stor framgang, dette til tross for pandemi, dårlige snøforhold og 

ustabilt vær.  Det jobbes fantastisk godt i klubbene rundt om hele fylket. 

Det er gøy å se at fortsatt rekrutters masse utøvere på Helgeland/Salten/Vefsn. 

Ofoten regionen har også stor pågang på sine skiskoler/kurs. 

Husk at alpin rekruttering er og skal være artig  ….. 

Ski er gøy …. 

 

Sportslig hilsen  

Nordland Skikrets 

For alpin komiteen  

Ove Bromseth 

http://www.narvik2027.com/


 

Beretning langrenn 
 

Langrennskomiteens Årsberetning, Nordland Skikrets for sesongene 2019/20 og 2020/21 

Langrennskomiteen  

Leder: Dorothea Blix  

Medlem: Stig E. Mortensen 

Medlem: Jon Larsen  

Medlem: Doris S. Kaspersen 

Medlem: Kai Brumoen 

 

Stig Mortensen har fungert som LK-leder fra høsten 2020, og har også møtt i styremøter i 

kretsstyret sammen med Dorothea Blix.  

 

Innledning 

Perioden har vært svært preget av korona og restriksjonene som slo inn over landet fra og med 12. 

mars 2020. Selv om sesongen 2019/20 for en stor del kunne gjennomføres som planlagt, ble 

avslutningen fullstendig ødelagt. Mange av de større arrangementene i landsdelen (NNM) og 

nasjonalt (NM jr, NM del 2 senior), større turrenn m.v. måtte avlyses, og hele perioden i etterkant 

har blitt preget av den vanskelige situasjonen.  

Det har blitt jobbet for å få arrangere lokale og regionale konkurranser sist vinter, og i noen grad 

lykkes man med dette. Det ble også etablert et samarbeid på juniorsiden mellom de tre 

nordnorske kretsene om å arrangere en nordnorsk juniorcup, men denne lot seg ikke gjennomføre. 

Det var heller ikke mulig å arrangere nordnorsk juniorcup på rulleski, med felles barmarksamlinger, 

på grunn av korona.  

Det er grunn til å frykte for rekruttering og ettervekst til skiidretten, etter 1 ½ år med 

reiserestriksjoner og konkurranseforbud, og med klare begrensninger innen selv egen kommune.  

Nedenfor refereres noe amputerte resultater m.v. fra sesongen 2019/20, frem til nedstengingen av 

samfunnet.   

 

Resultater  

Resultater Nordlandscup 2020  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---

medier/nordland/langrenn/nordlandscup/2020/stilling-i-nordlandscup-2020-etter-4-renn.pdf  

 

Resultater Nordlandscup 2021 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---

medier/nordland/langrenn/nordlandscup/2021/stilling-i-nordlandscup-etter-2-renn.pdf  

I og med at begge sesonger med Nordlandscup har blitt så vidt amputert, har det ikke blitt kåret 

sammenlagtvinnere og utdelt premier for noen av årene. Som følge av dette har LK et 

«premieoverskudd».   

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/langrenn/nordlandscup/2020/stilling-i-nordlandscup-2020-etter-4-renn.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/langrenn/nordlandscup/2020/stilling-i-nordlandscup-2020-etter-4-renn.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/langrenn/nordlandscup/2021/stilling-i-nordlandscup-etter-2-renn.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/langrenn/nordlandscup/2021/stilling-i-nordlandscup-etter-2-renn.pdf


 

 

Kretsmesterskap del 1 2019/20 ble arrangert av Siso IL i Seljeåsen 25. og 26. januar 2020. Følgende 

kretsmestere ble kåret:  

 KM Klassisk KM Fristil 

 J/K G/M J/K G/M 

13 Regine S. Hansen Oliver Bjørnli Regine S. Hansen Tobias Hagenes 

14 Astrid Aarthun Lars Bolin Krane Astrid Aarthun Lars Bolin Krane 

15 Ingrid Bentsen David Bertnes Leite Ingrid Bentsen David Bertnes Leite 

16 Hanna Bjørnli Bastian Brumoen Marte Alstad-Larsen Bastian Brumoen 

17 Marie R. Amundsen Birk Fjellheim Marie R. Amundsen Birk Fjellheim 

18 Mariell S. Hansen - Mariell S. Hansen - 

19-20 Andrine E. Elvenes Henrik A. Blix Andrine E. Elvenes Henrik A. Blix 

Senior Ingrid Mathisen Håvard Solbakken - Yngvar A. Hansen 

 

Resultater KM Klassisk 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/resultater/2020/offisiell-

resultatliste-lordag-km-del-1.pdf  

 

Resultater KM Fristil  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/resultater/2020/offisiell-

resultatliste-sondag-km-del1.pdf  

KM del 2 2019/20 ble avlyst, i likhet med alle andre terminfestede renn i Nordland etter 12. mars 

2020.  

 

Før nedstengingen i mars, leverte flere Nordlands-løpere flere svært gode resultater både nasjonalt 

og internasjonalt:  

- Hovedlandsrennet, Nybygda: 

o Ingrid Bentsen, J15 – 6. plass Sprint, fristil  

o David Bertnes Leite, G15 – 5. plass Sprint, fristil  

- Equinor Norgescup junior, Lygna:  

o Marie Risvoll Amundsen, K17 – 10. plass 7,5 km, fristil 

o Johan Lien Nordeng, M17 – 1. plass 10 km, klassisk, 4. plass Sprint, klassisk og 3. 

plass 10 km, fristil 

o Preben Horven, M18 – 1. plass 10 km, klassisk og 4. plass 10 km, fristil 

- Equinor Norgescup junior, Holmenkollen:  

o Marie Risvoll Amundsen, K17 – 6. plass 10 km, fristil 

o Johan Lien Nordeng, M17 – 1. plass 10 km, klassisk, 2. plass Sprint, fristil og 3. plass 

15 km, fristil 

o Preben Horven, M18 – 4. plass 10 km, klassisk og 5. plass 15 km, fristil 

- Equinor Norgescup, Gålå: 

o Isabell K. Valen, Para sit-ski – to 2. plasser og en 3. plass 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/resultater/2020/offisiell-resultatliste-lordag-km-del-1.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/resultater/2020/offisiell-resultatliste-lordag-km-del-1.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/resultater/2020/offisiell-resultatliste-sondag-km-del1.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/nordland/resultater/2020/offisiell-resultatliste-sondag-km-del1.pdf


 

Isabell K. Valen ble tatt ut til World Cup i Lillehammer.  

Preben Horven og Johan Lien Nordeng ble tatt ut til Nordisk Juniorlandskamp i Falun, og ble hhv nr 

2 og 6 på H17-18 10 km, klassisk. På H17-18 Sprint, fristil ble Johan Lien Nordeng nr 4. Preben 

Horven gikk på det norske vinnerlaget i stafetten, mens Johan Lien Nordeng gikk på det norske 

andrelaget, som også ble nr 2. 

I Equinor Norgescup junior lå Johan Lien Nordeng som nr 1 sammenlagt i M17, og Preben Horven 

som nr 4 sammenlagt i M18 da sesongen ble avbrutt. I K17 lå Marie Risvoll Amundsen som nr 10 

sammenlagt.   

Sesongen 2020/21 ble det kun avholdt nasjonale konkurranser forbeholdt seniorer og noen få 

juniorløpere.  

Isabell K. Valen ble svært gledelig norgesmester i Trondheim Para sit-ski 6 km, og tok i tillegg sølv i 

Para sit-ski 2,5 km.  

Preben Horven deltok i Equinor Norgescup senior i Førde, og oppnådde en sterk 18. plass på 15 km 

klassisk som beste resultat.  

Både Preben Horven og Johan Lien Nordeng ble etter sesongen 2020/21 tatt ut på Norges 

Skiforbund Equinor Juniorlandslag 2021/2022. 

  

TDer, kurs m.v.  

Sone- og kretsrenn, samt KM del 1, er i perioden dekket med TDer fra egen krets og i hovedsak fra 

sonen der arrangementet foregår, for å holde kostnadene for arrangørklubbene lavest mulig.  

Med bistand fra skiforbundet, har det vært avholdt Grasrottrenerkurs tre steder i 2020 og 2021. 

Det har vært gjennomført 1 trener 1 kurs i siste periode.  

 

Anlegg  

Rulleskianleggene på Bestemorenga, Bodø og Sjåmoen, Mosjøen ble offisielt åpnet høsten 2019.  

 

Satsingsområder  

Det har vært vanskelig å gjennomføre samlinger og aktiviteter på tvers av sonene som samler hele 

skikretsen, og det viser seg også vanskelig etter hvert å organisere fellesopplegg i forbindelse med 

nasjonale arrangementer. Gjennom og etter sesongen 2019/20 viste det seg at interessen for 

fellestiltak i regi av LK/skikretsen er liten og at oppslutningen blir begrenset. LK har derfor besluttet 

at kretsens bidrag begrenses til det nødvendige i forbindelse med nasjonale arrangementer, i form 

av bestilling av overnatting og utpeking av reiseleder. Smøreopplegg, sekundering m.v. overlates 

nå til klubbene selv å organisere.  

Det ble ikke aktuelt å videreføre juniorteam som ble forsøkt startet opp i 2018.  

Samarbeidet rundt Team ELON (tidl Veidekke) og Team SNN fungerer godt på seniorsiden, med 

Troms Skikrets som administrativt ansvarlig. I tillegg er det etablert et seniorteam, Team LoVe SNN 

i nordfylket, der løpere har blitt rekruttert inn til Team SNN.  



 

Uansett situasjon nå, vil klubbenes, LK og skikretsens primære oppgave å bidra til å øke 

rekrutteringen til skiidretten, og å beholde de utøverne vi har, lengst mulig.  

 

Renn  

2019/20: 31 renn ble arrangert, samt 2 avlyst.  

2020/21: 10 renn ble arrangert, hvorav 3 rulleskirenn.  

Nordnorsk Mesterskap har blitt avlyst både i 2020 og 2021. Neste NNM skal arrangeres på 

Stokmarknes 18. - 20. mars 2022.   

 

Antall deltakere på nasjonale renn  

2019/20  

• Hovedlandsrennet, Nybygda: 26 løpere  

• NM Senior del 1, Konnerud: 6 løpere  

 

2020/21:  

• NM Senior del 1, Trondheim: 3 løpere  

 

 

 

Med sportslig hilsen – for LK i Nordland, Dorothea Blix og Stig E. Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regnskap 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatregnskap 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2019 2018

1

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter 40 000             59 000          

Offentlige tilskudd 2 144 644           124 605       

Andre Inntekter 3 1 179 202       1 416 363    

Sum driftsinntekter 1 363 846       1 599 968    

KOSTNADER
Varekostnad 9 000               -                     

Lønns- og personalkostnader 4 162 950           118 835       

Tilskudd 74 250             95 101          

Andre driftskostnader 5 1 250 728       1 463 053    

Sum driftskostnader 1 496 928       1 676 989    

Driftsresultat 133 082           77 021          

Finansposter

Finansinntekter 1 609               1 417            

Finanskostnader -                     

Sum finanskostnader 1 609               1 417            

ÅRSRESULTAT 131 473-           75 604-          

Disponering av årets resultat

Til/fra Egenkapital 131 473-           75 604-          

Bruk av egenkapital med selvpålagte restriksjoner -                        -                     

Sum disponering 131 473-           75 604-          



 

 

 

Balanse 2019

NOTE 2019 2018

EIENDELER
Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler 6 5 000             

Sum anleggsmidler 5 000             

Fordringer

Kundefordringer 6 242 670       239 223       

Andre kortsiktige fordringer 7 123 059       15 750          

Sum fordringer 365 729       254 973       

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 406 673       782 705       

Sum omløpsmidler 772 402       1 037 678    

SUM EIENDELER 777 402       1 037 678    

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Grenkomitéer 9 44 401          44 401          

Prosjektmidler 9 83 322          83 322          

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 127 723       127 723       

Annen Egenkapital

Egenkapital 9 758 466       834 070       

Årsresultat 9 131 473-       75 604-          

Sum annen egenkapital 626 993       758 466       

SUM EGENKAPITAL 754 716       886 189       

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 22 686          95 072          

Annen kortsiktig gjeld 10 -                     56 417          

Sum kortsiktig gjeld 22 686          151 489       

SUM GJELD 22 686          151 489       

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 777 402       1 037 678    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodø,      2020

_________________ __________________ ___________________

     Arnfinn Paus Elin Cecilie Haugland              Pia Olsen

     Styrets Leder        Nestleder       Styremedlem

____________________ __________________ ___________________

Oddbjørn Skarheim        Dorothea Blix Trond Jøran Pedersen

       Styremedlem       Styremedlem        Styremedlem

___________________ ____________________ ___________________

Alv-Arne Wilhelmsen       Ove Bromseth      Lars Nystadbakk

        Styremedlem          Styremedlem         Daglig leder



 

 

 

Noter til regnskapet 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i  smasvar med regnskaps lover av 1998 og god regnskapsskikk i  Norge.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie el ler bruk, er klass i fi sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klass i fi sert

som omløpsmidler. Fordringer som skal  ti lbakebetales  innen et år er klass i fi sert som omløpsmidler. Ved 

klass i fi sering av korts iktig og langs iktig gjeld er ti l svarende kri terier lagt ti l  grunn.

Omøpsmidler er vurdert ti l  laveste av anskaffelseskost og vi rkel ig verdi .

Annen langs iktig gjeld er vurdert ti l  på lydende beløp.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i  ba lansen ti l  på lydende etter fradrag for avsetning ti l  

forventet tap. Avsetning ti l  tap gjøres  på  grunnlag av individuel le vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l

Bankinnskudd, kontanter o.l . inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betal ingsmidler med

forfa l l sdato som er kortere enn tre måneder fra  anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper

Dri fts inntekter og offentl ige ti l skudd inntektsføres  npr de er opptjent.

Sponsorinntekter inntektsføres  over avta leperioden.

Periodiseringsregler

Utgi fter kostnadsføres  i  samme periode som ti lhørende inntekt.

For pros jekter som har øremerkede midler der ikke aktivi teten er ful l ført ved periodens  utløp,

foretas  inntektsavsetninger.

Skatter

Nordland Skikrets  driver ikke skattepl iktig vi rksomhet og er derfor ikke skattepl iktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
2019 2018

Tilskudd Nordland Idrettskrets 42 598 65 757

Post 3 aktivitetsmidler 18 457 17 205

Tilskudd basert på medlemstall 23 425 29 609

Tilskudd ISF 11 176 12 034

Andre tilskudd 48 988 0

Sum 144 644 124 605



 

 

Note 3 Andre Inntekter
2019 2018

Medlemsinntekter herunder lisens og egenandeler 0 793 660

Lagskontingenter 0 349 000

Momskompensasjon 0 53 891

Andre inntekter 0 219 812

Sum 0 1 416 363

Note 4 Lønns- og personalkostnader
2019 2018

Lønn fakturert fra NSF 0 18 835

Andre personalkostnader 0

Kretsens egen lønnsandel daglig leder 100 000 100 000

Sum 100 000 118 835

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.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2019. 

Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2019

Note 5 Andre Driftskostnader 
2019 2018

Kontorkostnader 168 056 146 562

IT-kostnader 1 000 10 090

Idrettsutstyr 90 786 56 573

Reise og oppholdskostnader 820 716 899 999

Kostnader fakturert fra NSF fra 2017 og før 0 200 739

Andre kostnader 170 170 149 091

Sum 1 250 728 1 463 054



 

 

 

 

 

 

Note 6 Kundefordringer
Debitormassen er påført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer.

Det er i avsatt kr 15.000 for tap på fordringer.

Note 7 Andre kortsiktige fordringer 
2019 2018

Forskuddsbetalte kostnader 123 059 15 750

Sum 123 059 15 750

Note 8 Bankinnskudd
Nordland Skikrets har frie likvide midler på kr. 406.673 pr. 31.12.2019

Note 9 Egenkapital
med restriksjoner Annen Sum

Egenkapital Egenkapital Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2019 127 723 626 993 754 717

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital -131 473 -131 473

Disponering selvpålagte restriksjoner*

Egenkapital pr. 31.12.2019 127 724 495 520 623 244

*Disponering av frie prosjektmidler 2019 2018

Rekrutteringsmidler Polarsirkelen Ski 0

Vefsn Hopp Hoppdresser 0

Treningsutstyr breddesamling 0

Sum 0

Note 10 Annen kortsiktig gjeld
2019 2018

Forskuddsbetalt inntekt(tilskudd NSF) 0 50 000

Påløpt kostnad 0 6 417

Sum 0 56 417



 

 

Prosjektregnskap 2019

Regn. innt. 2019 Regn. kostn. 2019 Regn. res. 2019

10 - Styret

     10000 - Administrasjon styret -                                      10 584                       10 584                   

     10001 - Reise- og oppholdskostnader -                                      16 485                       16 485                   

     10101 - Skikretsting -19 471                         63 686                       44 216                   

     10112 - Vårmøte / Skitinget -                                      14 431                       14 431                   

     10113 - Høstmøte -                                      51 374                       51 374                   

Sum -19 471                         156 560                     137 089                

20 - Administrasjon/hovedlag

     20000 - Administrasjon -488 358                       284 719                     -203 639               

     20001 - Reise- og oppholdskostnader -3 915                           39 249                       35 334                   

     20003 - Personalkostnader -                                      2 400                         2 400                     

     20004 - Post 3 midler NSF -18 457                         -                                  -18 457                 

     20011 - Tilskudd, mva-kompensasjon -23 425                         -                                  -23 425                 

     20012 - Deltageravgift -159 240                       5 200                         -154 040               

     20020 - VO - midler fra ISF -11 176                         -                                  -11 176                 

     20101 - T1-Langrenn (post 3) -                                      60 409                       60 409                   

     20107 - Medaljer,pokaler, blomster -                                      469                             469                        

     20200 - Trener 1 kurs langrenn -                                      -                                  -                              

     20202 - Utvikling og utdanning -                                      3 753                         3 753                     

Sum -704 571                       396 198                     -308 372               

30 - Alpin

     30000 - Administrasjon -                                      1 654                         1 654                     

     30005 - FIS-avgift -9 450                           -                                  -9 450                   

     30015 - Telenorlekene -136 864                       150 113                     13 250                   

     30114 - Hovedlandsrenn -60 000                         67 325                       7 325                     

Sum -206 314                       219 092                     12 778                   

40 - Freestyle

     40000 - Administrasjon -                                      750                             750                        

Sum -                                      750                             750                        

50 - Hopp/kombinert

     50000 - Administrasjon -2 100                           8 504                         6 404                     

     50005 - Samlinger Hopp/kombinert -                                      20 000                       20 000                   

     50006 - FIS-avgift -                                      375                             375                        

Sum -2 100                           28 879                       26 779                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70 - Langrenn

     50111 - Hovedlandsrenn -                                      -                                  -                              

     70000 - Administrasjon -                                      34 612                       34 612                   

     70001 - Mesterskap/NC langrenn -                                      14 275                       14 275                   

     70005 - FIS-Avgift -35 700                         53 050                       17 350                   

     70009 - Savalen NC Jr. -                                      1 820                         1 820                     

     70011 - Ungdomsstaffetten -                                      94 132                       94 132                   

     70013 - NC Konnerud -67 390                         92 315                       24 925                   

     70014 - NM Jr. -95 200                         92 390                       -2 810                   

     70016 - Nordlandscup -700                               33 632                       32 932                   

     70017 - Hovedlandsrenn -198 800                       217 351                     18 551                   

     70022 - Team Veiddekke Nord-Norge -                                      17 000                       17 000                   

     70025 - Kretssamling -8 000                           -                                  -8 000                   

     70026 - NC Drammen -                                      -                                  -                              

     70027 - NC jr. Åsen -59 500                         66 687                       7 187                     

     70050 - Team Nordland -40 000                         68 693                       28 693                   

     70112 - Utdanning -42 000                         23 782                       -18 218                 

Sum -547 290                       809 738                     262 448                

Totalt -1 479 745                   1 611 218                 131 473                



 

Revisjonsberetning 2019 

 



 

Regnskap 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatregnskap 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2020 2019

1

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter 47 200             40 000          

Offentlige tilskudd 2 258 892           144 644       

Andre Inntekter 3 1 172 962       1 179 202    

Sum driftsinntekter 1 479 054       1 363 846    

KOSTNADER
Varekostnad 4 500               9 000            

Lønns- og personalkostnader 4 102 500           162 950       

Tilskudd 10 000             74 250          

Andre driftskostnader 5 927 488           1 250 728    

Sum driftskostnader 1 044 488       1 496 928    

Driftsresultat 434 566-           133 082       

Finansposter

Finansinntekter 467                   1 609            

Finanskostnader -                     

Sum finanskostnader 467                   1 609            

ÅRSRESULTAT 435 033           131 473-       

Disponering av årets resultat

Til/fra Egenkapital 435 033           131 473-       

Bruk av egenkapital med selvpålagte restriksjoner -                        -                     

Sum disponering 435 033           131 473-       



 

 

 

 

Balanse 2020

NOTE 2020 2019

EIENDELER
Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler 6 5 000             5000

Sum anleggsmidler 5 000             

Fordringer

Kundefordringer 6 174 501       242 670       

Andre kortsiktige fordringer 7 123 059       

Sum fordringer 174 501       365 729       

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 1 049 035    406 673       

Sum omløpsmidler 1 223 536    772 402       

SUM EIENDELER 1 228 536    772 402       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Grenkomitéer 9 44 401          44 401          

Prosjektmidler 9 83 322          83 322          

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner 127 723       127 723       

Annen Egenkapital

Egenkapital 9 626 993       758 466       

Årsresultat 9 435 033       131 473-       

Sum annen egenkapital 1 062 026    626 993       

SUM EGENKAPITAL 1 189 749    754 716       

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 38 787          22 686          

Annen kortsiktig gjeld -                     -                     

Sum kortsiktig gjeld 38 787          22 686          

SUM GJELD 38 787          22 686          

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 228 536    777 402       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodø, .     2021

_________________ __________________ ___________________

     Arnfinn Paus Elin Cecilie Haugland              Pia Olsen

     Styrets Leder        Nestleder       Styremedlem

____________________ __________________ ___________________

Oddbjørn Skarheim        Dorothea Blix Trond Jøran Pedersen

       Styremedlem       Styremedlem        Styremedlem

___________________ ____________________ ___________________

Alv-Arne Wilhelmsen       Ove Bromseth      Lars Nystadbakk

        Styremedlem          Styremedlem         Daglig leder



 

 

 

Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i  smasvar med regnskaps lover av 1998 og god regnskapsskikk i  Norge.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie el ler bruk, er klass i fi sert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klass i fi sert

som omløpsmidler. Fordringer som skal  ti lbakebetales  innen et år er klass i fi sert som omløpsmidler. Ved 

klass i fi sering av korts iktig og langs iktig gjeld er ti l svarende kri terier lagt ti l  grunn.

Omøpsmidler er vurdert ti l  laveste av anskaffelseskost og vi rkel ig verdi .

Annen langs iktig gjeld er vurdert ti l  på lydende beløp.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i  ba lansen ti l  på lydende etter fradrag for avsetning ti l  

forventet tap. Avsetning ti l  tap gjøres  på  grunnlag av individuel le vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l

Bankinnskudd, kontanter o.l . inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betal ingsmidler med

forfa l l sdato som er kortere enn tre måneder fra  anskaffelse.

Inntektsføringsprinsipper

Dri fts inntekter og offentl ige ti l skudd inntektsføres  npr de er opptjent.

Sponsorinntekter inntektsføres  over avta leperioden.

Periodiseringsregler

Utgi fter kostnadsføres  i  samme periode som ti lhørende inntekt.

For pros jekter som har øremerkede midler der ikke aktivi teten er ful l ført ved periodens  utløp,

foretas  inntektsavsetninger.

Skatter

Nordland Skikrets  driver ikke skattepl iktig vi rksomhet og er derfor ikke skattepl iktig.



 

 

Note 2 Offentlige tilskudd

2020 2019

Tilskudd Nordland Idrettskrets 42 598 42 598

Post 3 aktivitetsmidler 18 457 18 457

Tilskudd basert på medlemstall 18 750 23 425

Tilskudd ISF 5 962 11 176

Lotteri og Stiftelse 90 300

Stimuleringsmidler 40 000

Aktivitetsmidler NSF 32 000

Andre tilskudd 10 826 48 988

Sum 258 893 144 644



 

 

Note 3 Andre Inntekter
2020 2019

Medlemsinntekter herunder lisens og egenandeler 542 244 563 761

Lagskontingenter 401 000 390 000

Momskompensasjon 96 343 0

Andre inntekter 133 375 225 441

Sum 1 172 962 1 179 202

Note 4 Lønns- og personalkostnader
2020 2019

Honorarer 2 500 62 950

Kretsens egen lønnsandel daglig leder 100 000 100 000

Sum 102 500 162 950

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.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2020. 

Det er ikke gitt lån til ansatte pr. 31.12.2020

Note 5 Andre Driftskostnader 
2020 2019

Kontorkostnader 68 634 168 056

IT-kostnader 4 784 1 000

Idrettsutstyr 41 121 90 786

Reise og oppholdskostnader 565 456 820 716

Andre kostnader 247 493 170 170

Sum 927 488 1 250 728

Note 6 Kundefordringer
Debitormassen er påført til pålydende uten fradrag for usikre fordringer.

Det er i avsatt kr 15.000 for tap på fordringer.

Note 7 Andre kortsiktige fordringer 
2020 2019

Forskuddsbetalte kostnader 123 059

Sum 0 123 059



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 8 Bankinnskudd
Nordland Skikrets har frie likvide midler på kr. 1.049.034 pr. 31.12.2020

Note 9 Egenkapital
med restriksjoner Annen Sum

Egenkapital Egenkapital Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 127 723 626 993 754 716

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 435 033 435 033

Disponering selvpålagte restriksjoner*

Egenkapital pr. 31.12. 127 724 1 062 026 1 189 749

*Disponering av frie prosjektmidler 2020 2019

Rekrutteringsmidler Polarsirkelen Ski 0

Vefsn Hopp Hoppdresser 0

Treningsutstyr breddesamling 0

Sum 0



 

 

 

 

 

 

Prosjektrapport 2020

Regn. innt. hittil Regn. kostn. hittil Regn. res. hittil

10 - Styret

     10000 - Administrasjon styret -                                            4 500                            4 500                             

     10001 - Reise- og oppholdskostnader -                                            9 228                            9 228                             

     10101 - Skikretsting -                                            350                                350                                

     10113 - Høstmøte -                                            2 154                            2 154                             

Sum -                                            16 233                          16 233                           

20 - Administrasjon/hovedlag

     20000 - Administrasjon -569 112                             292 793                        -276 320                       

     20001 - Reise- og oppholdskostnader -3 477                                 8 143                            4 666                             

     20004 - Post 3 midler NSF -18 457                               -                                     -18 457                         

     20005 - NSK Jubileumsbok -                                            4 268                            4 268                             

     20011 - Tilskudd, mva-kompensasjon -155 093                             -                                     -155 093                       

     20012 - Deltageravgift -189 275                             107 000                        -82 275                         

     20020 - VO - midler fra ISF -5 962                                 -                                     -5 962                           

Sum -941 376                             412 204                        -529 173                       

30 - Alpin

     30005 - FIS-avgift -11 550                               14 700                          3 150                             

Sum -11 550                               14 700                          3 150                             

50 - Hopp/kombinert

     50001 - Mesterskap hopp/kombinert -                                            520                                520                                

     50005 - Samlinger Hopp/kombinert -                                            20 000                          20 000                           

     50006 - FIS-avgift -                                            400                                400                                

     50012 - Solan Gundersens Vinterleker -                                            2 715                            2 715                             

     50111 - Hovedlandsrenn -                                            866                                866                                

Sum -                                            24 501                          24 501                           

70 - Langrenn

     20200 - Trener 1 kurs langrenn -                                            3 957                            3 957                             

     70000 - Administrasjon -                                            2 940                            2 940                             

     70005 - FIS-Avgift -38 850                               42 350                          3 500                             

     70011 - Ungdomsstaffetten -20 000                               65 129                          45 129                           

     70014 - NM Jr. -67 188                               67 038                          -150                               

     70016 - Nordlandscup -                                            19 665                          19 665                           

     70017 - Hovedlandsrenn -211 155                             215 120                        3 965                             

   70022 - Team Elon NN 10 000                           

     70035 - NC Holmenkollen 2020 -156 163                             154 141                        -2 022                           

     70040 - NC jr Lygna 2020 -97 134                               95 636                          -1 498                           

     70050 - Team Nordland -40 000                               5 237                            -34 763                         

     70112 - Utdanning -                                            2 797                            2 797                             

Sum -630 490                             674 009                        53 520                           

80 - Freeski

     80000 - Adm Freeski -10 000                               -                                     -10 000                         

     80005 - FIS-Avgift -                                            800                                800                                

     80010 - Utdanning - kurs -11 400                               17 336                          5 936                             

Sum -21 400                               18 136                          -3 264                           

Totalt -1 604 816                         1 159 783                    -435 033                       



 

Revisjonsberetning 2020 
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HANDLINGSPLAN 2021-2023 

NORDLAND SKIKRETS 

 

Flest mulig, lengst mulig, best mulig - 

en nasjon bestående av skiløpere 

 

 

 

Handlingsplan 2021-23 for Nordland Skikrets bygger på «Skiglede for alle» -  

NSF Strategidokument 2021-2024, vedtatt på Skitinget i juni 2021. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
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: 

 
• Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd 

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

 

 

 

Handling i en krisetid: 
 

Etter og i pandemien må det legges særskilt vekt på rekruttering i klubbene. Medlemsnedgangen er 

urovekkende og det må spesielt arbeides med å rekruttere nye deltaker blant de aller yngste.  

Skiklubbene i Nordland Skikrets må bli attraktive for barn mellom 5 – 8 år. Vi må bli gode på hva  

som rører seg i et barnesinn og vektlegge lekbasert egenaktivitet, samt lede aktiviteten gradvis over  

i treningsmetoder i takt med barnas motoriske utvikling. 



 

 

Utøveren i sentrum 

Utvikling av skiutøveren skal gjøres i et langsiktig perspektiv. Derfor er det utøveren som er i 

sentrum for skiidrettens mål. For at en utøver slkal kunne utvikle seg er det behov for trenere, 

arrangement og anlegg som er tilrettelagt på en slik måte at utvikling skjer gjennom et langt 

idrettsliv. Tilsammen utgjør elementene nærmest utøveren kjerneelementene for all vår 

virksomhet, fra skiklubb, via skikrets og til Skiforbundet. Mennesker utvikler seg i forskjellig takt, 

uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Skiidrettens fremtidige mål er derfor tilrettelagt for idrettslig 

utvikling basert på utviklingsalder og erfaring fremfor faktisk alder. All skiidrett over hele landet gir 

et betydelig positivt bidrag til folkehelsen – et bidrag som skal forsterkes fremover. Med økt 

skiutøvelse og mer skiglede hos alle blir skiidretten en enda mer integrert del av folks hverdag. 

Gjennom utviklingsbasert tilrettelegging skal skiforbundet befeste sin posisjon som verdens beste 

skinasjon, og at vi er en nasjon bestående av skiløpere. 

Klubbene har i klubbundersøkelsen 2019 gitt et godt innblikk i skiidrettens utfordringer og 

muligheter, og gir retning i arbeidet med utforming av aktivitet fremover. Økt rekruttering og det å 

beholde skiutøveren gjennom hele barne- og ungdomsperioden er et uttalt mål. Dette må gjøres 

gjennom tilrettelegging av aktivitet, kompetanseheving og på en måte hvor økpnomi ikke er en 

barriere. 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 Skiforbundets Utviklingsmodell  

Skiforbundets  Utviklingsmodell, som danner grunnlag for alle hovedmål og delmål som skal nås i 

planperioden, og den dekker alle innsatsområder. 

 
 
 

 
 
Gjennom skiforbundets utviklingsmodell skal det utvikles nye aktivitetstilbud som ivaretar 

medlemmenes mulighet til å drive breddeidrett og toppidrett, på tvers av grener og andre idretter, 

tilrettelagt enkeltindividets økonomiske evne. 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 at 

vi skal skape aktivitet både for utøvere med funksjonsnedsettelse og for funksjonsfriske utøvere og 

for mennesker som ikke har et tradisjonelt forhold til snø og ski. Skiidretten skal inkludere 

mennesker fra alle samfunnslag. Som fellesskap skal vi være inkluderende med hensyn til nivå, 

alder, kjønn, sosial- og kulturell bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og økonomisk evne. 

Skiidretten skal være en del av hverdagsintegreringen i samfunnet, og den skal gi livslang 

bevegelsesglede. 

 



 

Beskrivelse av nivåene  
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 

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 



 

 

Handlingsplan del 1 Nordland Skikrets 2021 - 2023 
 

- Prioriterte mål 
 

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 

Klubber og 

krets 

Hele 

perioden 

2. Invitere til felles barmarksamlinger på tvers av klubb og gren årlig grenkomiteene  --«-- 

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 Grenkomiteer 

/ krets 

Hele perioden 

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 

Kretstinget 

2021 

4.9.2021 

 
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 Klubber & 

krets 

Hele perioden 

2. Besøke klubber som ønsker hjelp med utvikling og etablering av anlegg krets  --«»-- 

 
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 

  

TILTAK Ansvar Frist 

1. Kartlegge klubbenes behov gjennom spørreundersøkelse i forkant av de regionale høstmøtene krets 2 uker før 

møter 

2. Opprette en kursplan for perioden 2021 - 23 for hver gren i hver sone Klubb / krets Høst 2021 

3. Opprette en trenerbank for skikretsen i alle grener Kretsen 

koordinerer 

I perioden 

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 

klubbene I perioden 

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 grenkomiteene I perioden 

2. Gjennom trenerkurs oppfordre til videre samarbeid mellom deltakende skiklubber hvor dette er mulig Klubbene & 

grenkomiteene 

I perioden 

 
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 

Adm.sjef / 

kretsstyret 

I perioden 

2. Benytte Facebook til å videreformidle saker fra hjemmesiden, samt å legge ut relevant informasjon og bilder fra 
arrangementer 

Adm.sjef / 

kresstyret 

I perioden 

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 krets I perioden 

2. Benytte høst- og vårmøtene til både kartlegging, faglig påfyll og utviklingsrelaterte tema krets  --«»-- 

 
 
ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

OFFENTLIGE MIDLER   

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 Kretsstyret/ 

adm.sjef 

I perioden 

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 Kretsstyret / 

adm.sjef 

I perioden 

 
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, alle trenere og alle utøvere over 13 år som 
betaler lisens, som er på team, kretslag og  videregående skoler med idrettsfag skal gjennomføre «Ren 
utøver» modulen.  

Alle nevnte 

Klubb/ 

Idrettslag 

Høst 2021 

TILLITSVALGTE   

Mål: Skikretsens organisasjonsutvikling skal skje gjennom organisasjonsopplæring av tillitsvalgte   

TILTAK Ansvar Frist 

1. Styrekurs etter Skikretstinget for det nye skikretsstyret Kretsstyret / 

NSF 
 Høst 2021 

2. Årlig styreseminar i forbindelse med et fysisk styremøte med oppfølging av styrekurset  --«»-- I perioden 



 

Handlingsplan del 2 Nordland Skikrets 2021-2023 
 

- Alle mål for skikretsene i «Skiglede for alle»  - NSF 
Strategidokument 2021-2024. 

 
Skikretsens mål 
 
SKIKRETSEN SKAL 
 
1. AKTIVITETSUTVIKLING 

1.1. Gjennom oppsøkende virksomhet, generell service og samarbeid med andre 
særidretter sikre at klubben kan tilby et helhetlig skitilbud 

1.2. Arbeide for åpne tilbud for alle, og bistå med kostnadsbesparende løsninger 
knyttet til utstyr, reise og opphold 

1.3. Styrke trenerutviklingen gjennom god kvalitet og økt tilgjengelighet på kurs og 
Kompetansetiltak 
 
 
2. ANLEGGSUTVIKLING 
2.1. Utarbeide anleggsplan som definerer langsiktige behov og god fordeling av anlegg 
på ulike nivåer, samt være pådriver og starthjelper til skiklubbens egen anleggs-
utvikling 

2.2. Være pådriver og bistå skiklubben med å etablere snøsoner og snøsikre 
nærmiljøanlegg 

2.3. Bistå klubbene i å finne gode finansieringsmodeller ved etablering og drift og 
sammen med skiforbundet bidra til å sikre arealtilgang for skianlegg og turløyper 

 

3. ARRANGEMENTSUTVIKLING 
3.1. Iverksette nye arrangementskonsepter gjennom oppsøkende virksomhet og 
kompetansehevende tiltak 

3.2. Synliggjøre gjennom egne skirenn gode konkurranseformer som setter utøveren i 
sentrum 

3.3. Tilby opplæring av arrangører og bidra til at frivillige får gode opplevelser på 
arrangement 
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Anleggsplan  
 

Se eget vedlegg 
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Budsjett 
 
Budsjett 2022    

  Inntekter Utgifter Balanse 

Styret og administrasjon       

Lagskontingenter -                  330 000,00                        330 000,00  

Deltakeravgift -                  160 000,00                        160 000,00  

Momskompensasjon -                     60 000,00                          60 000,00  

Sponsorinntekter                                          -    

Renteinntekter                                          -    

Diverse tilskudd -                  120 000,00                        120 000,00  

Grentilskudd                       165 000,00  -                  165 000,00  

Lønn                       115 000,00  -                  115 000,00  

Drift kretskontor                       150 000,00  -                  150 000,00  

Drift kretsstyret                         30 000,00  -                     30 000,00  

Regnskap og revisjon                         55 000,00  -                     55 000,00  

Gaver oppmerksomhet                         15 000,00  -                     15 000,00  

Kurs og utdanning                         25 000,00  -                     25 000,00  

Skikretsting -                     25 000,00                        60 000,00  -                     35 000,00  

Vår og høstmøte                         75 000,00  -                     75 000,00  

Sum -                  695 000,00                      690 000,00                          5 000,00  

Alpint    

Tilskudd gren -                     47 000,00                          47 000,00  

Drift komite                                          -    

FIS - avgift -                     13 000,00                          13 000,00  

Telenorlekene -                     55 000,00                        65 000,00  -                     10 000,00  

Hovedlandsrenn -                     55 000,00                        65 000,00  -                     10 000,00  

Kurs og utdanning                         30 000,00  -                     30 000,00  

Sponsorinntekter                                          -    

Samlinger                                          -    

Sum -                  170 000,00                      160 000,00                        10 000,00  

Hopp og kombinert       

Tilskudd gren -                     47 000,00                          47 000,00  

Drift Komite                         15 000,00  -                     15 000,00  

Kurs og utdanning                                          -    

Sponsorinntekter                                          -    

Samlinger                         20 000,00  -                     20 000,00  

Sum -                     47 000,00                        35 000,00                        12 000,00  
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Langrenn       

Tilskudd gren -                     75 000,00                          75 000,00  

Drift komite                         25 000,00  -                     25 000,00  

Mesterskap/NC langrenn                         10 000,00  -                     10 000,00  

FIS-Avgift -                     30 000,00                          30 000,00  

Ungdomsstafetten                         78 000,00  -                     78 000,00  

NC Konnerud -                     68 000,00                        75 000,00  -                       7 000,00  

NM Jr. -                     95 000,00                        95 000,00                                       -    

Nordlandscup -                     30 000,00                        35 000,00  -                       5 000,00  

Hovedlandsrenn -                  200 000,00                      220 000,00  -                     20 000,00  

Team Veidekke Nord-Norge                         70 000,00  -                     70 000,00  

Team SNN                                          -    

Kretssamling -                     25 000,00                        25 000,00                                       -    

NC jr. Åsen -                     60 000,00                        65 000,00  -                       5 000,00  

Team Nordland -                     40 000,00                          40 000,00  

Utdanning                           6 000,00  -                       6 000,00  

Sum -                  623 000,00                      704 000,00  -                     81 000,00  

    

Totalt -               1 535 000,00                  1 554 000,00  -                     19 000,00  
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Klubber og medlemstall  
 

 

2021
0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 13-19 20-25 26- Sum

169 691 316 100 873 2149 195 446 116 1245 2833 4982

Ajaks Ski- Og Fotballklubb 2 3 4 1 7 17 2 2 3 9 20 37

Alsvåg IL 0 2 0 0 1 3 0 6 1 6 15 18

Ankenes Alpinklubb 0 11 4 1 13 29 0 8 1 12 25 54

Beisfjord IL 14 6 3 0 5 28 14 1 1 7 38 66

Bleikvassli IL 2 4 3 2 10 21 2 4 2 12 30 51

Blest IL 0 5 0 0 2 7 0 1 0 3 12 19

Bodø Skiklubb Alpinor 0 15 1 0 5 21 0 9 0 13 37 58

Bossmo og Ytteren IL 0 22 17 3 31 73 1 49 6 45 132 205

Drevja IL 0 12 5 0 2 19 0 8 0 4 30 49

Drevvatn IL 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 5 7

Fauske IL Alpint 0 0 0 0 5 5 0 8 1 8 23 28

Fauske IL Langrenn 1 11 11 4 34 61 2 7 2 38 71 132

Grane IL 0 1 3 0 4 8 0 6 0 2 10 18

Grytting IL 0 0 0 0 25 25 0 0 0 19 19 44

Grønnfjelldal UL 4 7 4 2 30 47 2 3 1 21 34 81

Halsakameratene IL - Ski 7 8 2 1 10 28 6 2 0 15 35 63

Halsøy IL - Ski 0 2 0 0 5 7 0 0 3 13 23 30

Hamarøy IL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4

Hattfjelldal IL 0 5 3 0 7 15 1 7 1 10 23 38

Heimhug IL/UL 6 7 6 1 0 20 7 1 0 0 14 34

Hemnes IL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 7 9

Herringen IL 1 12 3 0 7 23 1 2 0 14 19 42

Hilstad IL 7 17 0 1 1 26 6 0 0 3 18 44

Høken SK 23 35 12 25 36 131 19 10 8 21 97 228

Håkvik IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IL Malm 2 7 4 0 8 21 3 3 0 10 25 46

Innstranda IL 0 17 9 1 2 29 0 10 6 9 63 92

Kjeldebotn IL 2 3 4 0 6 15 2 4 0 10 18 33

Kjella Idrettslag 0 5 2 4 35 46 0 7 5 36 50 96

Kjærstad IL 1 6 9 2 25 43 5 10 0 49 75 118

Knubben IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korgen IL 2 22 5 1 20 50 2 7 3 27 64 114

KS Ski Lofoten 2 9 27 8 86 132 4 20 4 103 144 276

Kula IL 0 0 2 7 14 23 0 2 6 16 24 47

Leirfjord IL 0 7 0 0 3 10 0 1 0 7 13 23

Leirgutten IL 0 0 1 0 9 10 1 0 0 5 7 17

Lekang ski- og bygdelag 0 2 0 0 1 3 0 0 0 3 4 7

Leknes Skiklubb Ski 0 5 3 0 5 13 0 5 0 8 23 36

Lofoten Triatlonklubb - 

SKIMO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Lødingen IL 0 1 0 0 6 7 1 2 0 6 16 23

Melbo IL 0 5 6 2 2 15 0 8 2 13 24 39

Meløy Ski- og Sykkelklubb 1 3 6 4 7 21 0 9 2 16 31 52

Misvær IL 1 11 0 0 7 19 1 3 0 7 14 33

1
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10

0
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1

1

25

13

0

2

11

0

9
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2
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1

2

0

4
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2
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831
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2

4

18

2

6

Kvinner Menn
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Mo Skilag 0 0 0 0 1 1 0 3 0 5 9 10

Mosjøen IL 3 17 6 1 20 47 3 12 1 30 68 115

Mosjøen Slalåmklubb 3 14 2 0 16 35 8 2 0 24 57 92

Narvik Slalåmklubb 14 24 16 6 37 97 6 11 7 87 138 235

Neverdal IL 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

Nordfjorden IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordfold IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Normal SK 0 2 1 0 1 4 0 10 6 10 55 59

Oksskolten Idrettslag 0 0 0 1 11 12 0 1 1 39 41 53

Olderskog IL - Ski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Rana Slalåmklubb 1 9 3 0 5 18 1 8 2 9 42 60

Rognan IL 4 25 0 0 2 31 3 3 0 2 28 59

Sagfjord IL 0 1 7 0 12 20 0 5 1 10 23 43

Selfors Ungdomslag 0 4 6 0 2 12 0 10 1 9 21 33

Sigerfjord IL 1 14 2 0 31 48 6 9 0 28 56 104

Siso, IL 5 10 5 1 10 31 5 2 2 10 27 58

Skjerstad IL 1 3 1 1 2 8 3 3 2 5 19 27

Skonseng UL 10 22 5 2 10 49 16 8 7 16 69 118

Sortland Alpinklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sortland og Omegn Skiklubb 15 19 4 1 21 60 19 5 4 41 107 167

Splint, IL 0 0 0 0 4 4 0 1 4 6 11 15

Stamsund IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steig IL 1 16 4 0 2 23 2 4 0 3 18 41

Stokmarknes IL 12 47 1 2 89 151 18 0 0 104 155 306

Storforshei IF 0 10 2 3 4 19 0 8 4 12 37 56

Stormfjell IL 1 10 2 0 12 25 2 3 1 15 33 58

Stålbrott IL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2

Stålkameratene IL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6

Susendal IL/UL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Svolvær Alpinklubb 2 50 41 3 64 160 0 72 4 79 215 375

Sømna IL 0 0 9 0 3 12 0 7 1 19 27 39

Sørulf IL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tverlandet IL 0 18 3 0 2 23 0 4 0 8 36 59

Utskarpen IL 4 13 4 2 6 29 1 2 1 15 28 57

Valnesfjord IL 0 9 15 6 8 38 0 12 7 12 43 81

Vinger IL 6 29 9 0 6 50 7 4 0 10 41 91

Åga IL 3 15 4 0 1 23 1 4 0 5 28 51

Åse IL 5 21 5 1 9 41 12 6 1 13 54 95

169 691 316 100 873 2149 195 446 116 1245 2833 4982831
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LOVNORM FOR SKIKRETSER 
 
Vedtatt av Skistyret 26. april 2017, jf. NIFS lovnorm for særkretser/regioner vedtatt av 
Idrettsstyret 22. oktober 2015. 
 
 
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. 
 
 
 
LOV FOR NORDLAND SKIKRETS 
Stiftet 1921 
Vedtatt av skikretstinget 11.MAI 2019. 
 
 
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. 
ikke følge dagens fylkesgrenser. 

 

 

http://www.skiforbundet.no/
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(2) Gjennom NSF er Skikretsen et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komite (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 terminliste med renn, grener og renndatoer, samt oppnevne 
dommere/tekniske delegerte (NSF/TD), i samsvar med gjeldene 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/komite 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/komite mv. i strid med bestemmelsen, skal 
styret innen en 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, komite 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 en 
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 en 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, valgkomite, kontrollkomite, 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 komite/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 

 
2 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 
 
3 Skikretstinget kan også beslutte å gi talerett til andre personer. 
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arbeidsområde. 
 

§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 en 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/komite 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 en valgperiode/oppnevning av gangen. 
 

 
4 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement 
5 Myndighet er delegert iht. NIFs delegasjonsreglement. 
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§9 Inhabilitet 
(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 far 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 motende 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. 
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(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig 
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 
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. Styrehonoraret 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 kontrollkomite 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 

 
6 For eksempel per e-post. 
7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse. 

 
8 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende 

regnskapsår. 



Skikretsting 2021 
 

side 65 
 
 

fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. i or skikretser som ikke 
avholder ordinært ting hvert ar, fastsetter styret budsjetter innenfor rammen av 
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 en 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 en 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 en 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 referent 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. 

 
9 Dette betyr i praksis at det er idrettsregistreringen per 31. desember to kalenderår Ør 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. 
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8. Behandle budsjett for Skikretsen. 
9. Foreta følgende valg11: 

a) Leder og nestleder. 
b)  2 styremedlemmer12 og 2 varamedlemmer (minimum 2 styremedlemmer og 
2 varameldemmer) 

 
c) To revisorer og to vararevisorer.13 
d) Lederne av fagkomiteen 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) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste 
skikretsting. 
h) Skiretser 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 en 
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 

 
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. 
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 "Kontrollkomite med 
minst to medlemmer." 
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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: 
 

 

a) Vedtak av skikretsstyret. 
b) Vedtak av skikretstinget. 
c) Vedtak av Skistyret eller ting i overordnet organisasjonsledd. 
d) Skriftlig krav fra 1/4 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 NSF’s 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 

 
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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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. 
 

(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. 
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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. 
 

I. 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. 

o. Behandle andre spørsmål som skikretsstyret pålegger komiteen. 
 
(4) Ansatte i skikretsen kan møte i fagkomiteene med tale- og forslagsrett. 
 
 
§ 19.d Fagmoter i skikretsenes fagkomiteer 
 
(I) 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. 
 
(4) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 
 

§ 20 Andre utvalg og komiteer 
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(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 valgkomite som selv blir kandidat til verv, 
plikter å tre ut av valgkomiteen. 
 
(3) Anleggsutvalg 
Anleggsutvalg med det antall medlemmer som skikretsstyret bestemmer. 
 

§ 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 organisasjons ledd 
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. 
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§ 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. 
 

 


