
 

 
Referat 

Styremøte nr. 12/2013-2015 
 

 
Dato   Mandag 8. desember 2014 
 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 
 

Til stede Marit Roland Udnæs, leder 
Kjell Arne Steira 
Fred Arne Hessen 
Rolf Rønning 
Gro Jensen 
Sandra Lyngstad 
Hanne Kvåle  
Kjetil Dahlen  
Pål Vist 
Kenneth Nordahl-Pedersen 
Boye Skøre 
Ellie Lein 
Ingrid Afseth 
 

Forfall Grethe Laeskogen 
 

  
 

SAK 84 GODKJENNE REFERAT 
Godkjenne referat nr. 11 - 2013/2015 

   

Vedtak:  
Referat fra styremøte 11 - 2013/2015 godkjennes med en protokolltilførsel i Sak 79 
Informasjon/FH 

 
 

 
 
 
 

SAK 85 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

World Cup Lillehammer 5-7. desember 
En kort oppsummering og stemningsrapport fra arrangementet ble gitt av de fra 
styret som var til stede på World Cup. Det ble et vellykket arrangement. 

 

Kontrollkomiteen 
Thore Berntsen fra Vågå IL har bedt om fritak fra Kontrollkomiteen ut denne 
Tingperioden pga. jobboppdrag på Svalbard t.o.m. 31.12.2015. Varamedlem Olav 
Olstad fra Vestringen IL rykker opp som medlem. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning. 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Referat%202013-2015/Referat_11_2013-15_%2027%20%20oktober%202014.pdf


SAK 86 INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING 
 

Langrenn 
 

 LK hadde møte 18. november 

 Aktivitet: 

*LK arrangerte kretssamling på Natrudstilen 28-30 november. Det var 44 
    utøvere(det var venteliste) og NTG stilte med trenere. 
 

*Planlegger OL-samling sammen med Hedmark på Birkebeineren Skistadion  
    3-4. januar for 16-17 år. Ungdomsrepresentantene i Oppland (Granseth) og  
    Hedmark (Kant) er trenere/ledere på samlinga, sammen med en «voksen». 
 

*Første terminfestede skirenn gikk på Natrudstilen 30/11. 
 

 Sportslig: Sesongen er godt i gang for våre seniorer og resultatene har vært 

bra. Etter rennene på Beitostølen ble tre Opplandsløpere funnet verdig plass 

til første WC-helg 28-30/11 i Ruka/Kuusamo (Østberg, Kvåle og Nyeng). På 

WC på Lillehammer (5-7/12) var det jentene som representerte v/Østberg, 

Kvåle og Eide. 

 Arrangement: De tre siste helgene har Opplands Skikrets med sine dyktige 

arrangører på Beitostølen, Gålå og Lillehammer gjennomført meget gode 

arrangement. Vi som krets kan være STOLTE! 

 Økonomi: ser ut som vi ved årsslutt skal ende på et lite overskudd etter siste 

tildeling fra styret, samt at vi venter penger på aktivitetstilskudd fra OIK og 

prosjektmidler fra OSK. 

 Kurs:  Sekunderingskurs ble gjennomført på Gålå 28-29/11 med 5 deltakere 

fra OSK. Godt kurs gjennomført av Per Nymoen og Asgeir Moberg. 

 LK har «ansatt»: 

- Hans-Ola Frøshaug og Morten Odsæther som sekunderingskoordinatorer 

for junior for sesongen 2014-15. 

- Kristian Nordlunde som smørekoordinator for junior sesongen 2014-15. 
 

Det er skrevet kontrakter med disse. 
 

 
Telemark 

 WC-sesongen startet i Hintertux, Østerrike 28-30.november, med tre løpere 
fra OSK. Sondre Kristenstuen, Nordre Land IL,  ble nr. 3 i sprint første dag, 
øvrige resultater kanskje ikke helt som de forventet, men vi kommer 
garantert sterkere tilbake. 
 

 Første helg med Norgescup skal arrangeres på Gålå 13-14.desember.  Det vil 
også arrangeres en 2-dagers juniorsamling i forkant av NC-helgen. 

 
 
Freestyle 

 Norges Cup rennet i Big Jump på Skeikampen som skulle gjennomføres 
helgen 21-23. nov, ble flyttet til 12-14.des grunnet snømangel 
 

 Øyer Raijam ble arrangert i Hafjell fredag 28. nov med god deltagelse 
 

 Johanne Killi (Dombås), Jens Johnsen (Øyer) og Martin Kvatningen (Dombås) 
er tatt ut på Juniorlandslaget i Freeski for sesongen 2014/2015. De har 
deltatt på 2 barmarksamlinger med juniorlandslaget i høst 

 



 Johanne Killi (Dombås), Jens Johnsen (Øyer) og Martin Kvatningen (Dombås) 
drar sammen med landslaget til Breckenridge USA på samling 8-21 des. 
Utøverne skal delta på USA Revolution Tour i Copper Mountain (FIS/AFP 
Silver) 19. desember 

 

 Freeski Dombås har kommet godt i gang med barmarkstrening i påvente av 
skiføre i bakken. 

 

 

Hopp/kombinert 

 Det ble avholdt Regionsmøte på Lillehammer 9. november med 
foredragsholdere fra NSF Hopp. Inviterte til møtet var Oppland, Hedmark og 
Sogn og Fjordane Skikrets, en god fagdag for de frammøtte. 
 

 Det er avholdt et komitémøte i perioden, på Biri 18. november. Vi inviterte 
også Hedmark Skikrets sine representanter for å samkjøre terminlister og 
Regionscup (2 i Oppland, 2 i Hedmark og 1 i Sogn og Fjordane). Det jobbes 
fortsatt med å få rede på når Sogn og Fjordane ønsker å arrangere sitt renn. 
Det er lagt opp til samlinger (treninger og sosialt samvær) på lørdag før 
søndagens renndag i Cupen. 

 

 Mikko Kokslien har blitt Norgesmester i kombinert 
 

 NC rennet på Rena ble avlyst grunnet snømangel. 
 

 I helgen able det arrangert World Cup på Lillehammer både i kombinert og 
hopp. Flere lokale utøvere var tatt ut: Kenneth Gangnes, Robert Johansson, 
Maren Lundby og Mikko Kokslien. Mikko Kokslien vant søndagens renn! 

 
 
Alpint 

 Det er blitt avholdt ett AK-møte i perioden.  
 

 Terminliste og samlingsplan for 2014-2015 er klar, første samling blir 12-14. 
desember på Skei.  

 

 Det jobbes med få til et nytt kretsarrangement til erstatning for Asgeir Cup. 
Asgeir Cup arrangeres for 20. gang til påsken, og det er tid for et annet 
arrangement. Nytt konsept vil involvere klubbene i større grad, der fokus vil 
bli rekruttering, bl.a. med skikurs både for barn og voksne, og hvor alle 
inviteres til avslutning på Skei på palmelørdager. Mulig nytt navn er Young 
Attacking Vikings. 

 

 Vi har startet forberedelser for trenerkurs (T1 og T2) som vil bli arrangert 
parallelt med kretsens samlinger. 

 

 Første renn i kretsen blir 28. desember i Hafjell 
  

 
FH/Integrering 

 Anne Karen Olsen og Jon Ivar Sandhaugo er tatt ut i troppen til IPC World Cup 
for funksjonshemmede i Vuokatti 13. og 14. desember.  

 Det vil bli arrangert Norges Cup for FH på Vind 10-11. januar. 

  
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning  

 
 



SAK 87 REGNSKAP pr. 30.11.14 
 

Regnskapsstatus pr. 30.11.14, Ellie gikk kort gjennom regnskapet på styremøtet. 
 

Avd. 1 Styre/admin: Vedtakene fra forrige styremøte er fulgt opp, slik at vi nå ligger 
an til et overskudd på ca. 250.000, litt avhengig av hva momskompensasjonen lander 
på. En vurdering av hvordan overskuddet skal forvaltes, gjøres av styret ved 
behandling av det ferdige årsregnskapet for 2014.  
 
Vedtak: 
Regnskap pr. 30.11.2014 tas til etterretning 

 
 
SAK 88 BUDSJETT 2015 
 

Budsjettforslag for admin/styre og alle grener.  
Kommentarer er lagt inn i det vedlagte budsjettforslaget. Ellie og grenledere gikk 
gjennom de ulike avdelingene på møtet, det ble ikke gjort noen endringer i framlagte 
budsjettforslagene. 
 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner de framlagte forslagene til budsjett for 2015 for alle avdelinger. 

 
 
SAK 89 BEHANDLING SØKNADER PROSJEKTMIDLER 

Opprinnelig utlyst med en pott på kr. 100.000, iht. budsjett. 

Potten ble utvidet til kr. 200.000, jf. sak 82, der det også åpnes for grener å søke. 

 

Ved søknadsfristen utløp 1. desember hadde det kommet inn totalt 11 søknader fra 

klubber, samt søknader fra hhv. alpint, langrenn, hopp og freestyle. 

 

 Lensbygda Sportsklubb: Ny lysløype i Lensbygda 

 Harpefoss IL: Tilrettelegging lysløype funksjonshemmede 

 Raufoss Langrenn: Hinderløype på skistadion 

 Gjøvik Toten Langrenn Rekrutt: Støtte til treningssamarbeid 

 Svea Skilag: Jentesamlinger Hadeland 

 Svea Skilag: Prosjekt Rett ernæring for idrettsungdom 

 Brandbu IF: Idrettsaktiviteter for utviklingshemmede 

 Valdres Ski: Treningssamarbeid mellom Valdresklubber 13-17 år 

 Gjøvik Skiklubb: Team X, treningssamarbeid på tvers av klubb 

 Lillehammer Skiklub: Treningssamarbeid alpint 

 Lillehammer Twintip Klubb: Støtte til etableringstiltak freeskimiljø 
 

 Hopp: Trener I-utdanning tidligere og nåværende NTG-elever 

 Freestyle: NM og Hovedlandsrenn 2015 på Lillehammer 

 Langrenn: Diverse prosjekter 2014-15 

 Alpint: Breddesamling Skei desember 2014 

 Alpint: Trenerutdanning 

 Alpint: Breddesamling Hafjell februar 2015 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/OSK_Regnskap%20pr.%2030.11.14.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/OSK_budsjett%202015_alle%20avdelinger.pdf


 
To av søknadene fra klubb anses som søknad på anlegg, hvilket ikke oppfyller 
kriteriene i utlysningen. Det gjør heller ikke søknad om lydgevær i lysløype til en blind 
skiløper. Styret avslår disse søknadene og oppfordrer klubbene om å undersøke 
andre, relevante støtteordninger, hhv. spillemidler nærmiljøanlegg og 
hjelpemiddelsentralen. Styret oppfordrer samtidig disse tre klubbene om å sende inn 
en ny søknad neste år, de vil da bli prioritert forutsatt at de søker innenfor de utlyste 
kriteriene. 
 
De 8 øvrige klubbene fikk innvilget sine søknader, totalt kr. 77.000. 
 
Gjenstående beløp er da 123.000, som styret vedtar å fordele på grensøknader, da 
alle aktiviteter gjennomført av grenene kommer klubbene til gode.  Ettersom totalt 
søkebeløp fra gren overskrider 123.000, vedtar styret også at pengene skal fordeles 
på de grener som har søkt med utgangspunkt i gjeldende fordelingsnøkkel for 
ordinært grentilskudd. 
 
Administrasjonen informerer alle søkere og sørger for utbetaling av pengene. 
 
 

Vedtak: 
 Styret avslår 3 av søknader fra klubb da de ikke faller innenfor utlyste 

kriterier. Resterende 8 søknader fra klubb innvilges, totalsum kr. 77.000 
 

 Ikke utdelt beløp på kr. 23.000 (av en klubbpott på 100.000) overføres til 
fordeling til gren, da dette er aktivitet som også kommer klubbene til gode. 

 

 Potten på kr. 123.000 fordeles på de grener som har søkt med utgangspunkt i 
gjeldende fordelingsnøkkel for grentilskudd, men tildelt beløp skal ikke 
overskride søkesum. 

 
 
 
SAK 90 ANLEGG 

Jf. vedtak i sak 73, på møtet 2. september 2014, der det ble vedtatt en framdriftsplan 
med konkrete frister, samt at Fred Arne leger fram et forslag til anleggsplan når alle 
innspill fra klubb og krets har kommet inn.  
 

Se Utkast OSK Anleggsplan pr. 01.12.14 
  

Anleggsplanen er bygd opp etter en logisk modell som skal fungere som et 
oppslagsverk og være dynamisk gjennom å redigeres/oppdateres jevnlig. Det er lagt 
ned et bra stykke arbeid, Fred Arne gikk gjennom sentrale punkter i anleggsplanen 
slik den ser ut p.t. 
 

 Status framdriftsplan 

 OSK Anleggsutvalg: Boye Skøre har gått inn for Tor Ødegaard, Knut 
Kolstadbakken for Ottar Øygard. Leder Fred Arne Hessen representerer også 
alpint. 

 Pkt. 5.2.3 – ingen kommentarer kommet inn, anses som ok 

 Kapittel 6 Dagens anleggsstatus – alpint, freestyle og telemark har lagt inn 
informasjon, langrenn og hopp/kombinert mangler gjenstår. 

 Kapittel 7 Prioriteringer regioner, alpint og freestyle gjort, de andre grenene 
gjenstår. 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/2014-12-01%20Anleggsplan%20for%20Oppland%20skikrets%20FAH.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/2014-12-01%20Anleggsplan%20for%20Oppland%20skikrets%20FAH.pdf


Informasjonssaker knyttet til  anlegg 
 

 Det er konkrete planer på gang for en langrennsarena på Skeikampen, Thon-
gruppen er en av hovedinvestorene.  
 

 En av klubbene i skikretsen er i økonomiske problemer pga. investering i 
anleggsutstyr. Idrettskretsen og skikretsen har fått referat fra møte i klubben. 
P.t er det ikke aktuelt for skikretsen å gripe inn eller bidra, men vi følger med 
i saken. 
 

 

Vedtak: 
Styret tar framlagt informasjon til etterretning. 

 
 
 
SAK 91 KRETSMESTERSKAP 2015 

Det er et ønske om at skikretsen er representert på alle kretsmesterskap i kretsen. 
Iht. terminlistene er det satt opp følgende KM for sesongen 2014-15: 
 
Langrenn 

o 24-25. januar  Gålå / KM fristil fellesstart og klassisk enkeltstart 
o 31. januar Dombås / KM sprint 
o 21. mars Østre Toten Skilag/ KM stafett 

 
Alpint 

o 1. februar Aurdal / KM Slalåm 
o 15. februar Gålå / KM Super-G 
o 21. februar Hafjell / KM Storslålåm 

 
Hopp/kombinert 

o 29. mars  Jøndalsbakken   
  

For telemark og freestyle er det foreløpig ikke satt opp KM i terminlista. 
 
 
Vedtak: 
Grenene tar selv ansvar for å fordele hvem som representerer skikretsen på sine 
respektive KM-arrangement. KM-medaljer hentes på kretskontoret, alpint ønsker 
også KM-diplom 
 

 
 
SAK 92 MØTEPLAN OG –STRUKTUR VINTER/VÅR 2015 

 
  Styret har vedtatt følgende møteplan for vinter/vår 2015, jf. sak 69 og 81: 

 Mandag 26. januar 

 Mandag 9. mars 

 Mandag 20. april (utgår pga. neste punkt?) 

 Samling 24-25. april 

 Skikretsting 5-6. juni 
 

 



 
Vedtak: 
Styret vedtar en redigert møteplan for vinter/vår 2015, der hele styret møter på alle 
møter: 

 Mandag 26. januar 

 Mandag 9. mars 

 Samling 24-25. april  (grenkomitemøter fredag, styremøte lørdag) 

 Skikretsting 5-6. juni 
 

 
 
 
Styremøtet ble avsluttet med julemiddag på Park Cafeen. 
Neste styremøte er mandag 26. januar kl. 18.00. 
 
 
 
Referent Ellie, 
Lillehammer, 10. desember  2014 


