
 

 

 
 

Referat 
Styremøte nr.4/2013-2015 

 

 
Dato   Mandag 9. desember  2013 
 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 
 

Til stede   Marit Roland Udnæs, leder 
Sandra Lyngstad 
Rolf Rønning  
Gro Jensen 
Kjetil Dahlen 
Pål Vist 
Boye Skøre 
Hanne Kvåle 
Ellie Lein 
Ingrid Afseth 
 

Forfall Kjell Arne Steira 
Fred Arne Hessen 
Grethe Laeskogen 
Stein Ove Kvatningen 
 

 

 

 

SAK 32  GODKJENNE REFERAT      
                          Godkjenne referat nr. 3 - 2013/2015. 

  Vedtak:  
  Referat fra styremøte 3 - 2013/2015 godkjennes. 

  
 
 
 
 

SAK 33  INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 Kurs i skileik 
Vi (Marit) har gjennomført 3 vellykkede kursdager.  
Deltagertall: Dombås 16. nov - 9 voksne og 8 barn, Sjusjøen 30. nov – 12 voksne 
og 14 barn, og på Lygna 1. des – 13 voksne og 15 barn. Det har blitt svært positivt 
mottatt at man har kunnet ta med barna på kurset.  
Kurset på Skrautvål er flyttet til tirsdag 21. januar 2014, både pga. mangel på snø 
og lavt deltakertall. 
 

 World Cup Lillehammer 6-8. desember 
Det ble et vellykket arrangement, mye ros både fra NSF og FIS. God 
publikumtilstrømning og god stemning på arenaene. Søndagens snø skapte litt 
ekstra hodebry og jobb, men også det ble taklet bra. Vi gleder oss allerede til 
neste år! 



 Nominasjon til Hederspris Oppland Idrettskrets (OIK) 
I statuttene for tildeling av hedersprisen står det følgende: 
 

Hederspris tildeles enkeltperson som på en fortjenstfull måte gjennom en årrekke 
har bidratt  til idrettens utvikling i Oppland. Hedersprisen deles ut til en person pr. 
tingperiode. Utdelingen skjer på Oppland Idrettskrets sitt kretsting (24. april 
2014) Hedersprisen er et stort krus med inngravering og et jakkemerke. 
 
Fristen for å komme med forslag er satt til 1. mars. 
Vi ber styret tenke etter og evt. komme med forslag til kandidater – inkl. 
begrunnelse – til neste styremøte. 
 

 
Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning. 

 Styret bes tenke gjennom mulige kandidater og komme med forslag til 
styremøtet 20. januar 2014. 

 

 
SAK 34  INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING 
 

Hopp/kombinert 

 Mikko Kokslien norgesmester i kombinert! 

 WC i Kuusamo: Lagseier i kombinert med Mikko Kokslien på laget og en flott 4. 
plass til Mikko individuelt. I tillegg ble både Fredrik Bjerkeengen og Robert 
Johansson tatt ut på hopplaget, sistnevnte tok en flott 13. plass. 

 WC Lillehammer: 3. og 7. plass til Mikko Kokslien. 

 Buff NC i Vikersund: Bra resultater for kretsens utøvere. 
 

 Terminlisten er satt opp og vi hadde inngått et fruktbart samarbeid med 
Hedmark SK, bl.a. med et tournament som skulle gå i Lierberget 1. helg og 
Gausdal 2. helg. Dette skulle være samlinger på lørdag, med fysisk aktivitet i 
hall/gymsal, og hopprenn på søndag. Nå har Hedmark avlyst arrangementet sitt 
på grunn av kollisjon med annet arrangement i bakken samme helg (alpint). 
Dette ødelegger for tanken bak tournamentet, men vi jobber for å få på plass en 
annen arrangør i Oppland. 

 

 NM Hopp stor bakke arrangeres i Lysgårdsbakken tirsdag 21. januar. Gausdal 
Skilag er arrangør. Egen nettside og side på Facebook er oppe og går. 

 

 Det har vært avholdt regionalt møte på Lillehammer 16. nov med ansatte i 
Norges skiforbund og Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og 
Hordaland skikretser. Invitasjon til møtet kom i seneste laget, så flere hadde ikke 
mulighet til å stille på så kort varsel.  

 
Et kort utdrag av saker fra møtet: 
o Det er opprettet en styringsgruppe som består av meg (Grethe Laeskogen), 

Gunnar Fannemel og en representant fra NTG. 
o Det ønskes å redusere reisebelastningen for de yngste, det går et skille på 16 

år og yngre. 
o RC-rennene vil bli kuttet fra 2014/2015-sesongen, det vil bli satset på flere 

regionale renn. 
o Hopputstyr koster mye penger – det er ønskelig å standardisere rimeligere 

utstyr for de som er yngre enn juniorer. 
o Basisferdig er viktig og de skapes best gjennom lek. 
o Få rekruttbakker i regionen. Klubbene må bli enige om en prioritering av 

anleggsutbygging, der det er uenighet blir det ikke bygd eller renovert 
anlegg! 



Langrenn 

 LK-møte gjennomført 20/11 

 15-16 års-samling er gjennomført på Sjusjøen 29/11-1/12. Felles samling 
Oppland og Hedmark med 66 utøvere, 46 fra Oppland og 20 fra Hedmark. NTG 
Lillehammer stilte med trenere. 

 To store arrangementshelger er gjennomført – Beitostølen og BUL-sprinten på 
Gålå. I tillegg Natrudstilrennet, arrangert av Søre Ål. Konkurransesesongen er 
godt i gang. 

 4 «lokale» løpere på startstreken under WC på Lillehammer 

 VM-mønstringsrenn for junior på Lygna 14-15. desember, samt FIS-renn for sr. 

 Innbydelse til OL samling for 15-16 år på Lillehammer 11-12 januar (ifbm. Arne 
Rustadstuens minneløp) er lagt ut.  

 Fortsatt noen utfordringer ifht. å få TD-er på alle renn. 

 Trenerkurs langrenn, barmarksdel, gjennomført 23-24. november, med deltakere 
fra både Oppland og Hedmark, til sammen 12 deltakere. Del 2 på snø arrangeres 
over to kvelder i februar, hhv. 12. og 21. på Gåsbu. 

 
Telemark 

 World Cup-sesongen startet i Hintertux, Østerrike 29/11-1/12. Løpere fra 
Oppland, med 3. plass sprint parallell som beste resultat. Bra start. 

 Til WC i franske Les Contamines 21-23. desember er 3 av de 8 i troppen fra 
Oppland og Nordre Land IL – Mathilde Ilebrekke Olsen og brødrene Sondre og 
Ådne Kristenstuen. 

 Breddesamling 29/11-1/12 på Rjukan, der region Innlandets trenere bidro. Var 
dessverre ingen lokale utøvere med denne helgen. 

 Håpet å komme i gang med fellestreninger i Hafjell 12/12, men pga. snømangel 
må dette utsettes til etter nyttår. 

 
Freestyle 

 Ikke noe nytt å rapportere siden sist møte 

 
Alpint 

 Terminliste er nesten klar. 

 Har avholdt TD1 kurs for Hedmark og Oppland med 4 deltagere fra Oppland, vi 
har dermed fått fylt på med friskt blod og har nå en bra stab med TD-er.  

 Trener I/II kurs (gamle utdanningsstigen, tilsvarer T1 i den nye) arrangeres 13-15. 
desember i Hafjell, med 20 påmeldte. Spesielt gledelig med hele 6 deltagere fra 
Aurdal, forhåpentligvis er det starten på en ny æra for alpint i Valdres! 

 Fartssamling på Kvitfjell 2.-5. januar er under planlegging, som trolig vil bli 
avsluttet med KM renn (avventer fritak for ambulanse fra skiforbundet). Det blir i 
så fall første gang på 3 år at det arrangeres KM i Super G. 

 Planlegger også en breddesamling i Hafjell ifbm. WC i Kvitfjell. 

 
FH/Integrering 

 Sesongstart på Natrudstilen 

 Arrangører må minnes om å legge opp til klasser for FH, dette ble også nevnt 
på Høstmøte langrenn. Ellie minner om dette i Nyhetsbrev for desember. 

 HIL samarbeider med Ridderrennet om en miljøsamling for synshemmede. 
Skikretsen hjelper til med å nå potensielle deltakere. 

 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning  



 
SAK 35  BUDSJETT 2014 - grener 
 

Grentilskudd er fordelt i tråd med ny fordelingsnøkkel vedtatt på Skikretstinget 2013, der 
tall fra Idrettsregistreringen (IR) legges til grunn for fordeling utover grunntilskudd. Reelle 
tall for fordeling 2014 baseres på IR 2013, men ettersom disse ikke er klare enda, er det 
IR 2012 som ligger til grunn for budsjettallene. 
 
Mht. post 3- og prosjektmidler vil det med stor sannsynlighet bli en del midler tilgjengelig 
i 2014, noe av det er allerede lagt inn i grenbudsjettene. Størrelse på totalpotten er 
usikker, fordeling gjøres fortløpende på grunnlag av gjennomført aktivitet. OSKs 
prosjektmidler tildelt Freestyle og Telemark for aktivitet planlagt i 2014, er periodisert og 
med i budsjett 2014. 

 
Langrenn: LK legger fram et budsjettforslag med et styrt underskudd på 10.000 kr. EK er 
på kr.455.000. LK har vedtatt å dekke alle felleskostnader denne sesongen, dette 
medfører en økt totalkostnad jf. med 2013, da dette ble fordelt på utøverne. LK 
prioriterer også å sende sin UNG-representant som co-leder på en del renn, hvilket også 
medfører en merkostnad.  I tillegg har de en relativt stor kostnad på Team Veidekke 
Innlandet. Denne er budsjettert i tråd med dagens ordning, men dette vil bli tatt opp til 
diskusjon i løpet av vinteren. 
 

Telemark: Budsjettet er satt opp med et overforbruk på kr 17.604,- pr i dag. Det vil mest 
sannsynlig også i 2014 bli utbetalt et tilskudd fra NSF/Telemark til bl.a. Region Innlandet, 
men det er ukjent pr i dag (I 2013 kr. 50.000) Dersom dette tilskuddet ikke blir en realitet, 
betyr det at ev underskudd må dekkes opp med bruk av egenkapital. 
 

Alpint: AK legger også fram et budsjettforslag med et styrt underskudd på kr. 25.766. 
Planen er å bruke overskudd for 2013 (estimert til ca. 30’) til å dekke dette. 
 

Freestyle: Satser offensivt i 2014, med bl.a. trenerkurs og breddesamlinger, inkl. camp. 
Budsjettert underskudd tas av ubrukte midler i 2013, dvs. EK. 
 

Hopp/kombinert: Satser på både tournament og breddesamling i 2014, der 
kretsen/komiteen tar en stor del av kostnaden. Mye av dette vil kunne dekkes av 
prosjektmidler, her er ca. 50% finansiering lagt inn. 
 
 

Vedtak: 
Styret godkjente de framlagte forslagene til budsjett for 2014 for grenene, dermed er 
hele budsjettet for 2014 vedtatt. 

  

 

SAK 36 REGNSKAP PR. 30.11.13. 
 

Nå er det meste av årets aktivitet gjennomført og lagt inn i regnskapet, enten i 
regnskapstallene pr. 30.11, eller i ‘prognosen’ for 2013. Med tildeling av 
momskompensasjon 2013 på drøyt 128.000 viser denne prognosen at vi ligger an til et 
overskudd på ca. 30.000. Jf. med rapporten pr. 30.09.13 som viste en prognose på 0, er 
10.000 ekstra utbetalt i prosjektmidler og et høstmøte som ikke var lagt inn nå tatt med. 

 

Det er fortsatt noen usikkerhetsmomenter – 
 

o det mangler fortsatt noen kjøreregninger, siste frist 10. desember! 
o Post 3/aktivitetsmidler OIK – bl.a. ungdomssamlingene ifbm. høstmøtene og alle 

kostnader knyttet til skileikkursene, inkl. investering av utstyr, er ført mot post 3-
kontoer. Samtidig vil disse rapporteres inn til OIK, frist 20/12. Det som ikke 
dekkes opp av OIK-midler, vil dekkes opp av post 3, denne potten kan derfor 
endres noe avhengig av OIK-midler. 

 



Vedr. tap på fordringer 
Vi har brukt mye tid på å følge opp utestående fakturaer, noen av dem helt tilbake til 
2010. Det er hanket inn mye gammelt, men vi har også gjort fortløpende vurderinger 
mht. å føre fordring som tap. De som er ført mot tap, skyldes blant annet gamle 
fakturaer, manglende rutiner for oppfølging fra kretskontoret, feilfaktureringer m.m.  

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning. 

 

 
SAK 37 KRETSMESTERSKAP 2014 

Det er et ønske om at skikretsen er representert på alle kretsmesterskap i kretsen. 
Iht. terminlistene er det satt opp følgende KM for sesongen 2013-14: 
 
Langrenn 

o 25-26. januar  Dombås / KM fristil fellesstart og klassisk enkeltstart 
o 22. februar MadshusSprinten / KM sprint 
o 22. mars Astridbekkstafetten / KM stafett 

 
Ansvarlige i styret:  Marit og Gro, fordeler det mellom hverandre 

 
Hopp/kombinert 

o 29-30. mars Klokkarhaugen / Jøndalsbakken 
 

Ansvarlig i styret:  Grethe 
 
For alpint, telemark og freestyle er det foreløpig ikke satt opp KM i terminlista. 
Respektive grenledere tar ansvar for representasjon på sine KM. 
 
Medaljer leveres ut fra kontoret, meld fra om ønsket antall medaljer/valører i god tid.  
Vi deler ikke ut diplom. 
 
 

Vedtak: 
Styret vedtar foreslått representasjonsfordeling, jf. over. 

 

 
SAK 38  MØTEPLAN VÅREN 2014     

  
Følgende møteplan foreslås: 
 

 Mandag 20. januar  

 Helgen 7-9. mars i Oslo ifbm. WC og Ungdomsstafetten 

 Mandag 28. april 

 Helgen 14-15. juni Skitinget 2014, Stryn 
 

I tillegg kan det avholdes møter i AU etter behov, jf. vedtak i sak 19. 
 
 
Vedtak: 
Foreslått møteplan vedtas. 

 
 
 
 
 



SAK 39  EVENTUELT 
 

  Markasaken 
  Oslo Skikrets har innkalt til møter i forbindelse med etablering av bl.a. rulleskianlegg i 

randsonene til  Marka. Målet er at saken løftes inn til departementet av NIF og NSF 
sammen. Det skal opprettes en arbeidsgruppe, som ledes og koordineres av Marit 
Gjerland, anleggskonsulent i NSF. 
 

Det er et sterkt ønske om at alle kretser som har grense til Marka, er representert i 
denne arbeidsgruppen. Styret ble enige om at Gro Jensen representerer Oppland 
Skikrets, Marit formidler dette videre. 
 
 
Prosjektstilling OSK/HSK 
Marit hadde et møte med Erik Røste og Inge Andersen under WC-helgen på 
Lillehammer. Det er p.t. lite sentrale midler å hente til en slik stilling, men vi blir 
anbefalt evt. å redefinere stillingsinstruksen noe, bl.a. gjøre den enda mer tverrfaglig, 
og i tillegg knytte tetterer kontakt med Idrettskretsen. Inge Andersen vil oppfordre 
leder i OIK, Berit Brørby, om å kalle inn skikretsen til et møte.  
 
I tillegg vil NSF i 2014 utlyse midler som både krets og klubb kan søke på. Det kan ikke 
søkes på lønnsmidler, men det kan evt. søkes om midler til drift av en slik stilling. 
 
 
YOG 2016 / Olympic Legacy 
Marit og Rolf har vært i møte med YOG 2016 m.fl. vedr. Olympic Legacy. Det 
planlegges en internasjonal fagkonferanse på Lillehammer 17-19. oktober. Det ble 
løftet en idé om at skikretsen legger opp til en ungdomssamling på tvers av grener 
denne helgen, gjerne sammen med Hedmark Skikrets. Dette følges opp i 2014. 
 
 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning. 
 
 
 

 
Referent Ellie, 
Lillehammer, 13. desember 2013 
 


