
 

 
Referat 

Styremøte nr. 13/2013-2015 
 

 
Dato   Mandag 26. januar 2015 
 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 
 

Til stede Marit Roland Udnæs, leder 
Kjell Arne Steira 
Fred Arne Hessen 
Gro Jensen 
Sandra Lyngstad 
Hanne Kvåle  
Pål Vist 
Boye Skøre 
Ellie Lein 
Ingrid Afseth 
 

Forfall Rolf Rønning  
Kjetil Dahlen 
Grethe Laeskogen 
Stein Ove Kvatningen  

 

  
 

SAK 93 GODKJENNE REFERAT 
Godkjenne referat nr. 12 - 2013/2015 

   
Vedtak:  

  Referat fra styremøte 12 - 2013/2015 godkjennes. 
 
 
 
 

SAK 94 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 

Idrettsregistreringen 2014 
Idrettsregistreringen er i full gang. Den er åpen for klubbene fram til 31. januar kl. 24.00, 
deretter må vi purre på, innhente og etterregistrere de klubbene som ikke har gjort det, 
innen fristen. Informasjon ligger ute på hjemmesidene og vil bli sendt ut i Nyhetsbrev for 
januar. 
 
Status Årsregnskap 2014 
Det er avtalt revisjon i siste halvdel av februar, slik at det kan framlegges et 
revisorgodkjent regnskap til godkjenning av styret på styremøtet 9. mars. 
Administrasjonen er i god rute mht. dette. 

 
Momskompensasjon 2014 
Oppland Skikrets fikk tildelt kr. 195.034 i momskompensasjon for regnskapsåret 2013. Til 
sammenligning mottok vi kr. 128.308 for 2012 og kr. 118.974. Økningen skyldes både at 
den totale potten for tildeling har økt, i tillegg til at det har vært økt aktivitet i skikretsen. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/Styrem%c3%b8ter%20v%c3%a5r%202015/Referat_12_2013-15_%208.%20desember%202014.pdf


Xtrem Spræk 2015 
Vi satser på å gjennomføre Xtrem Spræk i samarbeid med BOL-studentene på HiL også i 
år. Prosjektskissene ble presentert 21. januar, første møte med studentene er 30. januar. 
Sted og tid fastsettes etter hvert, men det blir en helg i april/mai. 

 
Møte Hedmark og Oppland Skikrets 
Det er avtalt et møte mellom nabokretsene tirsdag 10. februar på Lillehammer. Leder og 
nestleder, samt administrasjon fra begge kretser deltar på møtet. Agenda vil være å se på 
veien videre, bl.a. antidopingarbeidet og en evt. felles kompetansestilling m.m. 

 
Møte Oppland Idrettskrets (OIK) og Oppland Skikrets 
Skikretsen ønsker også å ha et møte med Idrettskretsen i løpet av våren. OIK er positive 
til dette, men det er foreløpig ikke avtalt tidspunkt for et slik møte. 

 
Forslag til lovendringer i NIFs lover Idrettstinget juni 2015 
En av Idrettstingets oppgaver er å behandle og vedta forslag til endringer i NIFs lov. 
Skikretsen har mottatt en e-post fra Oppland Idrettskrets (OIK) der særkretser oppfordres 
til å komme med innspill til evt. lovendringsforslag. Disse kan fremmes via særforbundet 
eller idrettskretsen, som fremmer dem for Idrettstinget. 
 

OSK har p.t. ingen konkrete forslag til endringer i loven. 

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning 

 
 

SAK 95 INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING 
 

 

Alpint 
 

 Det har vært avholdt ett møte i AK i perioden der hovedtema var budsjett og 
aktivitetsplan 2015.  
 

 Vinterens første breddesamling ble arrangert 14-16. desember på Skei, med 40 
deltager i aldersspennet U12-U16. Fredag ble brukt til teori og mental trening, 
mens det ble kjørt storslalåm lørdag og søndag. Suverene forhold i bakken gjorde 
dette til en meget bra samling. 
 

 Det er planlagt ny breddesamling på Skei siste helgen i februar, vi håper da at vi 
også klarer å starte opp trenerkurs samtidig. Denne samlingen vil ha fokus på 
renntrening, og være viktig oppkjøring mot finaler i aldersbestemte klasser -
Bama (U12), Telenor-lekene (U14) og Hovedlandsrennet (U16). 

 

 Det er avholdt ett kvalikrenn i SSL på Hafjell 28. des. Det er ingen renn kretsrenn 
i januar, neste kvalikrenn blir på Aurdal 31. jan og 1. feb, og deretter fortløpende 
hver helg i februar. 

 

 Kjetil Jansrud har hatt en god start på sesongen, med fem WC-seire og en 2. plass 
til nå. VM starter 3. februar. 

 

Telemark 

 Vellykket samling på Gålå 11-12.des, med bl.a. våre 4 beste løpere på plass, samt 

trenere fra regionen. 



 NC Gålå 13-14. desember:  

Meget bra gjennomført, med god administrativ oppfølging fra kretskontoret. To 

parallellrenn med snaut 50 deltagere hver dag. 

To lokale løpere i klasse 11-12 år, ellers kun Mathilde Ilebrekke, NLI (2-2), Sondre 
Kristenstuen, NLI (2-2), Ådne Kristenstuen, NLI (3-4), og Lasse Skøre, Vang IL (4-3) 
som lokale resultater. 

 

 NC Asker 10-11.jan, sprint og parallell. 
Arne Ekre, Øyer ny deltager juniorklassen, med 12. plass på sprint. 
Mathilde 1-2, og gutta fylte hele pallen den helga, med Sondre 1-2, Lasse 2-1, og 
Ådne 3-3. 
 

 Alle disse fire er også uttatt til WC-runden i Tyskland, Slovenia og Østerrike 17-
24. januar. Pr. 22. januar har Mathilde kjørt inn til to 2.plasser og Sondre en 
2.plass. 

 
Langrenn 

 LK hadde møte 20. januar 

 Aktivitet: 

o Vellykket ‘OL-samling’ for 16-17 år sammen med Hedmark SK på 
Birkebeineren skistadion 3-4. januar for 16-17 år med 27 deltakere. 
Ungdomsrepresentantene i Oppland (Granseth) og Hedmark (Kant) var 
trenere/ledere på samlinga. Siste planlagte ‘OL-samling’ sammen med 
Hedmark er i juni – målet er å gi denne samlinga et ekstra løft. 
 

o Lygna skisenter har hatt over 3200 starter før 5. januar, takket være at 
de har hatt snøproduksjon. 

 

o Alle våre tre kretscuper er godt i gang og i rute. Vind IL sitt renn i 
Totenbank-cup ble avlyst og flyttet til Sør-Aurdalsrennet helga etter. 

 

o Vi har store utfordringer med bestilling av overnatting ifbm. NC, NM og 
HL, det er mange utøvere, leder og foresatte som skal plasseres. De må 
bli flinkere til å respektere påmeldingsfrister, slik at det ikke blir så mye 
ekstraarbeid. 

 

 Sportslig:  

o Seniorene med Ingvild F. Østberg i spissen presterer bra – OSK har hatt 
med løpere i alle WC både i dame- og herreklassene. Ingvild har prestert 
utrolig bra så langt og er selvfølgelig klar for VM i Falun (19/2-1/3). 
 

o U23 VM i Almaty i Kasakhstan (3-9/2) – troppen på 12 norske utøvere 
består av 4 løpere fra Lillehammer Skiklub (Barbro Kvåle, Marthe 
Bjørnsgaard, Martin Løwstrøm Nyenget og Vegard Bjerkreim Nilsen). 

 

o Til junior- VM i Almaty i Kasakhstan (3-9/2) er Mattis Stenshagen (19 år), 
NTG Lillehammer/Follebu Skiklubb, uttatt etter meget sterke resultater 
på første norgescuphelga på Lygna. 

 

o Til EYOF (Europeisk Ungdoms-OL) i Liechtenstein og Vorarlberg i 
Østerrike (25-30/1) stiller Marthe Mæhlum Johansen, NTG 
Lillehammer/Østre Toten Skilag, Kristine Alm Karsrud, Gjøvik-Toten 
langrenn/Raufoss IL og Petter Stakston, NTG Lillehammer/Søre Ål IL. 
Denne gjengen leverte også meget gode resultater under første NC-
helga på Lygna. 

 

o Til Nordisk juniorlandskamp i Ørnskøldsvik i Sverige (6-8/2) er Mathilde 
Myhrvold, Gjøvik-Toten Langrenn/Vind IL tatt ut. Som første års junior 
leverte hun imponerende resultater på Lygna og leder NC sammenlagt. 

 



Hopp/kombinert 

 Første samling og renn i Regionscupen ble avholdt i Gausdal 3-4. januar, flott 
arrangement med ivrige utøvere i alle aldre. 
 

 Det er inngått fornyet kontrakt med NTG for sesongen 2014/2015, hopp. 
 

 Kontaktpersoner for Solan Gundersen og Hovedlandsrennet er utpekt, 
henholdsvis Linda Svendsrud og Erik Stenumgård. 

 

 Det er for øvrig mange yngre hoppere som har deltatt i NC-renn med gode  
resultater og flere pallplasseringer. 

 

 Robert Johansson fra Søre Ål IL og Kenneth Gangnes har levert gode prestasjoner 
i COC-renn, og deltar i WC-renn i Sapporo 24-25. januar. 

 

 Maren Lundby, Kolbukameratene IL, er fast inventar i WC-troppen for damer, har 
levert noe ujevnt så langt i sesongen.  

 

 Mikko Kokslien, Søre Ål IL, har prestert jevnt bra i WC, bl.a. 2. plass i lagsprinten i 
Schonach. 

 

 Til EYOF (Europeisk Ungdoms-OL) i Liechtenstein og Vorarlberg i Østerrike (25-
30/1) er Lars Ivar Skårset fra Søre Ål IL tatt ut i kombinerttroppen, mens Jesper 
Ødegaard, Gausdal Skilag, Sverre Aas Myhr, Søre Ål IL og Anders Ladehaug, 
Nordre Land IL skal hoppe for Norge. 

 Til junior- VM i Almaty i Kasakhstan (3-9/2) er Sigmund Kielland, 
Kolbukameratene IL, tatt ut i kombinert, og Andreas Granerud Buskum, Raufoss 
IL hopp, i hopptroppen. 
 
 

 Det har vært noe misnøye fra de som har ønsket å stå utenfor kretssatsningen 
(Team Oppland H/K) om bl.a. innkjøp av jakker. Det vil komme et trykk som skal 
settes på jakkene som viser at en er medlem av Teamet. 

 

Freestyle 
 Norges Cup i Freeski arrangert på Skeikampen 13-14. desember 2014, meget 

godt arrangert av den lokale freeskiklubben (Gausdal Skilag)  God deltagelse fra 
OSK, Elvira Marie Ros fra Lillehammer Twintipklubb ble nr. 1 i klassen 16-17 år 
 

 USSA Revolution Tour Copper Mountain USA 19. des 2014: 
 Johanne Killi, Dombås IL, ble nr. 1, Jens Johnsen fra ØTI ble nr. 7 

 

 Samling Juniorlandslaget i Freeski i Breckenridge i USA sammen med landslaget 
5-10. januar 2015. Her deltok Martin Kvatningen og Johanne Killi, begge fra 
Dombås IL, samt Jens Johnsen fra ØTI. 

 

 VM i Freestyle arrangeres i Kreischberg i Østerrike 17-24. januar 2015. 
Johanne Killi ble nr. 8 i Slopestyle, Marte Høie Gjefsen fra Lillehammer Skiklub 
deltar i skicross, som kjøres 24-25. januar. 

 

FH/Integrering 

 NC rennet på Vind og i Lommedalen ble avlyst. Nye renn blir satt inn.  
 Jon Ivar Sandhaugo og Anne Karen Olsen er på plass i USA og klare for VM-debut. 
 På UH siden har det vært en samling i regi av NSF. Ønsker flere deltakere.  

 
 

 

Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning 
 
 

 



SAK 96 SKIKRETSTINGET 2015 
 

Dato er 5-6. juni, Ilsetra er reservert, skiforbundet er informert og har gitt dispensasjon til 
å avholde det etter utgangen av mai. Valgkomiteen er i gang med jobben, leder Tor 
Ødegaard deltok på møtet 26. januar og redegjorde kort for prosessen så langt og veien 
videre.  
 

Skisse til program: 
 

o Fredag 5. juni Kl. 17.30    Innsjekk og servering av rundstykker, vafler e.l. 
    Kl. 18.00    Tingforhandlinger 

Kl. 21.00    Tingmiddag  m/ innslag Thor Gotaas 
 

o Lørdag 6. juni Kl. 09.00     Vårmøte grener 
    Kl. 09.00     Treningssamling for ungdommene (ansvar: Sandra) 

Kl. 12.00     Plakettutdeling 
Kl. 13.00      Lunsj 

 
Følgende tidsfrister må overholdes iht. loven: 
 

o   4. mai  Innkalling (ansvar: Ellie) 
o 21. mai  Siste frist for å melde inn saker til kretstinget 
o 28. mai  Utsendelse av fullstendig sakliste 

 
Følgende saker/arbeidsoppgaver må gjøres: 
 

o Regnskap 2013, ok 
o Regnskap 2014  -  ansvar: Ellie, siste frist styremøtet 9. mars 
o Budsjett 2016 og 2017 -  ansvar:  Ellie og Kjell Arne, styremøte 9. mars 
o Innstilling til ny valgkomité – styret innstiller, tenk gjennom potensielle 

kandidater til styremøte 9. mars 
o Fastsettelse av lagskontingent 2015 og 2016 – behandles på styremøte 9. mars 
o Beretninger – fra styre/administrasjon og hver enkelt gren, siste frist 1. mai 
o Handlingsplan -  se sak 98 
o Anleggsplan – ansvar: Fred Arne, klar til styremøte 9. mars 

 
Andre oppgaver 
 

o Tingdirigent: Ellie forespør Jan Arild Berg 
o Invitere gjester – NSF, OIK, HSK, YOG2016, ordfører Øyer, anleggskontakter 

                                  OIK/fylkeskommune 
o Vurdere utdeling av Hederspris, tas opp på styremøtet 9. mars 
o Foredragsholder, Thor Gotaas: Ellie følger opp 
o Plakettutdeling: Plaketter, invitasjoner mm – etter sesong og i samarbeid med 

grenkomiteer.  
 

Økonomi: 
 

Priser fra Ilsetra – 
o Overnatting m/frokost, dobbeltrom i leilighet kr. 850,- pr. person 
o Overnatting m/frokost, dobbeltrom i leilighet kr. 550,- pr. person 
o Overnatting m/frokost, 3 pers. i leilighet  kr. 450,- pr. person 
o Dagpakke med lunsj, møterom og kaffe  kr. 380,- pr. person 
o 3-retters Ting-middag ekskl. drikkevarer  kr. 445,- pr. person 

 

Vi har budsjettert med en totalkostnad på kr. 60.000 på Kretstinget. I 2013 dekket 
skikretsen kostnadene i forbindelse med Ting-middagen, mens delegatene/klubbene tok 
kostnadene knyttet til reise og opphold. Samme ordning foreslås for 2015.  

 

Vedtak: 
Styret vedtar rammeprogram som vist over. 
Styret dekker kostnadene i forbindelse med Tingmiddagen fredag kveld. 
Styret vedtar og følger opp frister og ansvarsområder som skissert over. 



SAK 97 REN IDRETT – TILTAK ANTIDOPING OPPLAND SKIKRETS  
 

Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid ble vedtatt på Skitinget i Loen mai 2014. 
 

Som en oppfølging av dette, ble det på NSF Høstmøte i oktober 2014 gjennomført 
gruppearbeid der resultatet ble en tiltakspakke for arbeid med rene utøvere, klubber, 
team og tillitsvalgte trenere og ledere. Oppland og Hedmark skikretser jobbet sammen på 
gruppe.   
 

For å komme i gang med dette arbeidet bør begge kretsene vedta en strategi og plan for 
antidopingarbeidet/sertifisering av rene utøvere og klubber mm.  
 

Antidoping må implementeres og settes opp som eget arbeidsområde i Handlingsplanen 
2015-17. Men det bør også konkretiseres noen tiltak for gjennomføring vinter/vår 2015. 
 

Det er naturlig at HSK og OSK samarbeider administrativt og politisk om dette.  
Det er videre ønskelig at Ingrid Afseth får ansvar for administrativ oppfølging av de 
tiltakene som settes i gang i de to kretsene.  
 
Styret kom fram til følgende tiltak for gjennomføring i inneværende tingperiode: 
 

 Alle tillitsvalgte i skikretsen gjennomfører Ren utøver innen neste styremøte, 
dvs. 9. mars. Ellie sender ut linken til alle. 
 

 Kartlegge hvor mange av idrettslagene i skikretsen som er rene idrettslag. 
 

 Sende informasjon om antidopingarbeidet og oppfordre til å bli rent idrettslag til 
klubber som… 

1) har utøvere på landslag eller andre forbundslag 
2) arrangerer nasjonale renn og KM sesongen 2014-15 

 

 Se på muligheten for å ha et faglig opplegg knyttet til antidoping på Xtrem Spræk 
 

 Undersøke muligheten for samarbeid med YOG2016 
 

 
 

Vedtak: 
 Styret vedtar tiltak for inneværende tingperiode som skissert over 

 Antidopinarbeidet i kretsen implementeres i Handlingsplan 2015-17 

 Antidoping vil bli satt på agendaen på møtet med HSK 10/2, bl.a. med forslag om 
å utpeke Ingrid Afseth som ansvarlig for administrativ oppfølging. 

 Vedtak i saken oversendes HSK. 

 
 
SAK 98 HANDLINGSPLAN 
 

Status OSK Handlingsplan 2013-15. 
Pål, Hanne og Boye la fram en kort status for aktiviteten i sine respektive grener, hhv. 
alpin, langrenn og telemark, knyttet til Handlingsplanen 2013-15: Hvilke 
områder/underpunkter er gjennomført og kan kvitteres ut, hva gjenstår og hva ser man 
ikke vil bli gjennomført i inneværende periode. Grenlederne for hopp, kombinert og 
freestyle var ikke til stede på møtet, men bes om å levere en skriftlig statusrapport innen 
neste møte. 
  
Prosess OSK Handlingsplan 2015-17. 
Skiforbundets styre har utarbeidet og vedtatt en Handlingsplan 2014-16 med 
utgangspunkt i Skipolitisk Dokument 2012-2016. I noen av tiltakene er ansvaret lagt på 
krets. Det er viktig at disse implementeres i ny handlingsplan for Oppland Skikrets 2015-
17. Den nye Handlingsplanen for skiidrettens antidopingarbeid må også implementeres, 
jf. sak 97. 
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/Styrem%c3%b8ter%20v%c3%a5r%202015/IDRETT-%23681563-v1-Handlingsplan_for_skiidrettens_antidopingarbeid.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/OSK_Handlingsplan%202013-15.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/Styrem%c3%b8te%20sept_okt_des/Styrem%c3%b8ter%20v%c3%a5r%202015/Skistyrets_handlingsplan_2014-2016.pdf


Etter noe diskusjon kom styret fram til følgende prosess for utarbeiding av ny 
Handlingsplan for kommende Tingperiode, 2015-17:  

 
 Fram til neste styremøte, mandag 9. mars: 

… Alle styremedlemmer forbereder seg til neste styremøte 9. mars gjennom å 
lese gjennom aktuelle dokumenter og forberede noen tanker mht. HP 2015-17. 
 

… Marit, Kjell Arne og Ellie har et saksforberedende møte i forkant av styremøtet 
9. mars 
 

 På styremøte mandag 9. mars  
… jobber styret i fellesskap fram noen konkrete punkter som vi ønsker kubbenes 
mening om. Disse sendes ut til klubbene i en enkel Questback, med svarfrist ca. 
20. april. 

 

 På styreseminar 24-25. april 
… jobber styret i fellesskap med å lande et forslag til  Handlingsplan for 2015-17. 

 

 Skikretstinget 5-6. juni 
Handlingsplan legges fram for klubbene for godkjenning/vedtak  
 

 

Vedtak: 
 Styret ber grenledere som ikke var til stede på møtet om å sende inn en kort 

skriftlig status for sine grener innen 9. mars 
 

 Styret vedtar prosess som skissert over. 
 
 

 
SAK 99 EVENTUELT 

 

Ridderrennet som Norgescup-renn? 
Det er bestemt at det skal arrangeres NC-renn for FH under Ridderrennsuka på 
Beitostølen i uke 11. Problemet er at dette ikke er et terminfestet renn, hva skjer da med 
krav til lisens, TD, deltakeravgift m.m. 
 

Vedtak: 
Oppland Skikrets v/Marit sender et brev til NSF der vi etterspør informasjom om 
arrangerende klubb, oppnevnt TD, praksis for innbetaling av deltakeravgifter til krets 
m.m. knyttet til dette konkrete NC-rennet. Gro bistår i utforming av brevet.  

 
 
Lunner Almenning 
Lunner Almenning planlegger rulleskianlegg og har invitert lokale idrettslag til å være 
med på møte med kommunen, bl.a. knyttet til søknad om spillemidler. 

I sin Anleggsplan er skikretsen tydelige på at det er Lygna Skisenter  som er prioritert 
anlegg i regionen. OSK oppforder derfor Lunner Almenning om å gå for etablering av 
nærmiljøanlegg og heller søke midler for dette. 
 
Vedtak: 
OSK anbefaler nærmiljøanleggstatus, Gro kontakter aktuelle personer og informerer. 

 
 
 
Neste styremøte er mandag 9. mars kl. 18.00. 
 
Referent Ellie, 
Lillehammer, 28. januar  2015 


