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SAK 40  GODKJENNE REFERAT      
                          Godkjenne referat nr. 4 - 2013/2015. 

  Vedtak:  
  Referat fra styremøte 4 - 2013/2015 godkjennes. 

  
 

 
SAK 41  INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 

 Idrettsregistreringen 2013 
Idrettsregistreringen (IR) 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. Nytt i år er at innrapporterte tall til IR danner grunnlag til 
fordeling av grentilskudd i skikretsen, jf. vedtak på Skikretstinget juni 2013. 
 

 Status Årsregnskap 2013 
Det er avtalt revisjon i siste halvdel av februar, slik at det kan framlegges et 
revisorgodkjent regnskap til godkjenning av styret på styremøtet 7. mars. Admin 
er i god rute ifht. dette. 
 



 Flytting av NM langrenn 16-19. januar 
NM langrenn ble flyttet til Lillehammer pga. snømangel i Molde. Både Marit og 
Kjell Arne var engasjert i arrangementet, samt Hanne for LK. Tilbakemeldingene 
fra TDer og NSF har vært utelukkende positive, arrangementet ble nok en 
bekreftelse på at det finnes mye arrangørkompetanse i regionen. Den største 
utfordringen var å ha nok gode løpere til løypepatruljene. 
 

Styret diskuterte kort rundt hvor mye arrangement som WC, NM, YOG2016 o.l. 
generer i regionen også sett i et samfunnsperspektiv. Det er enighet i styret om 
at skikretsen tar et initiativ til å sette opp et samfunnsregnskap knyttet til 
effekten av mesterskap, samt leder utredningen av dette. Stein B. Olsen i Visit 
Lillehammer er en naturlig samarbeidspartner, det samme er relevante 
fagmiljøer på HiL, f.eks. ved å knytte utredningen til en Bachelor-oppgave. Styret 
følger opp dette nærmere sommeren. 

 

 Prosjekter på HiL 
Vi satser på to prosjekter i samarbeid med BOL-studentene på HiL i år:  
Xtrem Spræk-samling og en spørreundersøkelse rettet mot skiklubber/-grupper i 
Oppland/Hedmark der vi ønsker å kartlegge kompetansenivå og -behov, 
deltakelse i Idrettsråd m.m. Prosjektskissene ble presentert 15. januar, første 
møte med studentene er 24. januar. 
 

 Prosjekt Visma 2018 
Visma har oversendt forslag til avtale som AU vil se gjennom og følge opp. 
Endelig avtale presenteres på styremøte når den er klar. 

 

 Uttak OL og Paralympics 
Oppland Skikrets har utøvere i alle grener som er OL-grener, samt Paralympics, 
se grenspesifikk informasjon i sak 42. 

 
Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning. 

 Ideen om et samfunnsregnskap knyttet til mesterskap følges opp nærmere 
sommeren 

 
 
SAK 42  INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING 
 

Langrenn 
 

 Ikke noe LK-møte siden siste styremøte. Neste møte 21. januar. 

 OL-samling for 15-16 års gjennomført på Birkebeiner Skistadion 11-12. januar, med 
15 utøvere. LKs ungdomsrepresentant var hovedtrener. 

 Norgescup 1 runde på junior ble flyttet fra Nordbygda til Sjusjøen 3-5. januar. LKs 
opplegg fungerte greit, Lillehammer Skiklub hadde hovedansvar for sekundering. 
Nytt utstyr ble testet og vi var godt fornøyde. 

 2 skirenn har blitt avlyst pga. snømangel pr. d.d. – Astridbekkrennet 14. desember og 
Synnfjellrennet 15. desember. 3 arrangement har flyttet til nytt arrangementssted 
pga. snømangel. Mange renn har hatt meget god deltagelse pga. avlysning av renn i 
andre kretser. 

 Det første cuprennet i alle 3 cupene er gjennomført. 

 Fortsatt noen utfordringer ifht. å få TD-er på alle renn. MEN, vi har flere TD’er i vår 
krets som stiller opp på flere arrangement! 

 LK v/anleggskontakten skal i gang med registering av langrennsstadioner i Oppland 
skikrets. Fordeling av arbeidsoppgave på møte 21. januar. 



 NM på «hjemmebane» 16-19/1, jf. sak 41. 

 OL-uttak: Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb er tatt ut 

 Uttak Paralympics: 21. januar ble det kjent at Anne Karen Olsen, Svea Skilag, er tatt 
ut. 

 
Telemark 

 De to første WC-helgene gjennomført før jul, med tre Opplandsløpere 
representert. Mathilde Ilebrekke, Nordre Land IL, oppnådde 2.plass som beste. I 
den tredje WC-helgen, i januar 2014, tok hun steget helt opp og tok sin første 
WC-seier, i tillegg til en ny 2. plass – plasseringer hun også bør kjempe om resten 
av vinteren. 

  

 Veldig bra NC-helg arrangert av Peer Gynt Alpinklubb på Gålå 11.-12.jan.  
Bra kjørt av Mathilde Ilebrekke, med to klasseseire, i en alt for tynn dameklasse. 
Gledelig "retur" av Lasse Skøre, Vang IL, som var tett på toppen i herreklassen, 
uten konkurransespesifikk trening siste halvår. Ådne Kristenstuen, Nordre Land 
IL, siste Opplandsløper, tok to tredjeplasser i juniorklassen. Kun 3 løpere fra 
Oppland betyr dessverre at vi ikke har vært/er flinke nok til å få fram nye miljøer 
og nye løpere. 
 

 ‘Telemarksnedslaget’ var i bakken på Gålå NC-helga, samlet mange unge og 
nysgjerrige, så mulighetene er der. Nytt Nedslag ifbm "World Snow Day" i Hafjell 
søndag 19. januar ble også svært vellykket. 

 

 Fellestreninger i Hafjell/Kjusbakken i gang f.o.m. 9.januar. Dessverre har trener 
Sondre skadet seg (på ski sist helg), men vi skal klare å dekke opp dette med 
andre framover. 

 
Hopp/kombinert 

 Kretssamling i Gausdal 11-12. januar med 40-50 deltakere. Det skulle være et 
samarbeid med HSK, men bare 1-2 utøvere fra HSK på samlingen lørdag. Lørdag 
var det både hopping og turning (i Gausdal Arena med innleide instruktører fra 
turngruppa). Positive tilbakemeldinger fra deltakere og et ønske om at vi har 
dette oftere. Søndag ble det arrangert renn med ca. 100 påmeldte. Stor takk til 
Gausdal Skilag v/ Bjørn Ødegård for kjempejobb i forbindelse med samlingen. 
 

 OSK hopp/kombinert har satt opp buss til RC-renn i Steinkjer 17-19. januar, vi har 
også invitert Hedmark til å være med på turen.  Vi håper at dette blir en sosial 
tur og at samholdet i kretsene forsterkes. 

 

 På grunn av stor snømangel har det vært mye aktivitet for å få laget snø, dette 
har vært en utfordring da varmegradene har vært mange. Da snøen kom i 
mengder som ligner på jul i Flåklypa, har det vært nok å gjøre for å få bakkene i 
stand og hoppklare. 
 

 Mikko Kokslien, Søre Ål IL, har prestert meget bra i WC kombinert.  Maren 
Lundby, Kolbukameratene IL, er fast på i damehopptroppen til WC, Robert 
Johansson, Søre Ål IL, har også representert Norge i flere WC-renn hopp menn. 

 

 Det er igangsatt påmelding til Solan Gundersen Vinterleker 21-23. februar, vi 
håper at de fleste 12-14 åringer ønsker å delta på dette flotte arrangementet.  

 

 Gausdal Skilag arrangerer  NM hopp stor bakke, som går av stabelen i 
Lysgårdsbakken tirsdag 21. januar. 

 

 Vi har begynt å legge planer for sesongen 14/15 og ønsker i større grad et 
'kretslag' for alderen 13-16 år. Dette skal tas opp på neste utvalgsmøte, som det 
kalles inn til etter helgen. 

 

 Uttak OL: Mikko Kokslien, Søre Ål IL, er med i kombinert, Maren Lundby, 
Kolbukameratene IL, i hopp. 



Alpint 

 Rennsesongen har startet, og det første kvalikrennet i storslalåm er gjennomført. 
Vi har videre arrangert fartssamling for U12, U14 og U16 i Kvitfjell med stor 
deltagelse. Til tross for krevende værforhold ble det en bra samling med mange 
positive tilbakemeldinger. Planlagt KM i super-G måtte imidlertid kanselleres 
pga. snøforholdene (fare for skader da snøen var svært løs og ikke ga noe hold). 

 

 Breddesamling for U12 – U16 28. februar – 2. mars er under planlegging. 
 

 Grunnet mangel på snø i Hafjell er FIS fartsuke flyttet to uker fra uke 4 til uke 6, 
og dette medfører at planlagt kretsrenn (ØTI SSL) flyttes fra 9. februar til 8. mars. 

 

 Uttak OL: Kjetil Jansrud, Peer Gynt Alpint 
 

 
Freestyle 

 Freeskiere fra Oppland som er elever på NTG, har deltatt på treningssamling i 
Breckenridge, Colorado, USA i 2 ½ uker i desember 2013. 
 

 Martin Kvatningen, Dombås IL, har deltatt i WC og representert Norge i følgende 
renn: WC i Copper Mountains i USA i desember, WC i Breckenridge, Colorado, 
USA 9-11. januar 2914 og WC i Gstaad, Sveits 18-19 januar. 

 

 I slutten av januar/starten på februar braker det løs med mange 
landsomfattende konkurranser for freeski. Norges Cup starter 1. februar i 
Kirkerudbakken, med påfølgende 4 renn i perioden fram mot NM i starten på 
april. Norwegian Open starter med sitt første renn på Geilo 24-26. januar, og 
fortsetter i perioden ut mars med ytterligere 4 renn. Oppland Skikrets vil være 
godt representert med utøvere i disse rennene. 
 

 FK ved nestleder Kenneth og NTG Freeski har inngått et samarbeid med 
idrettslinja på HiL om Trenerkurs freestyle for studentene i uke 15. 
 

 Uttak OL: Marte Høie Gjefsen, Lillehammer Skiklub, er tatt ut i skicross, PK 
Hunder, Lillehammer Twintip klubb, i freeski slopestyle. 

  

 
FH/Integrering 

 De lokale utøverne har prestert meget bra så langt i sesongen. Anne Karen Olsen 
fra Svea Skilag har følgende plasseringer i WC langrenn: 10-7-4-5, mens Marie 
Karlsen fra Vind IL har 13-18-13-11. Man ser at det er flere konkurrenter og 
hardere konkurranse denne sesongen pga. Paralympics 
 

 Skikretsen, sammen med NSF og HiL, arrangerer miljøsamling for aldersgruppa 
10-14 år med synshemming ifbm. Ridderuka 2-6. april. Den store utfordringen er 
å ‘finne’ utøverne i målgruppa i Oppland. Det foreslås å ta kontakt med Trond 
Johnsen, skoledirektør i Oppland og be om hjelp til å spre budskapet. 

 

 Uttak Paralympics: 21. januar ble det off.gjort at Anne Karen Olsen er tatt ut! 

 
 
Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning 
 Ellie tar kontakt med skoledirektøren ifbm. rekruttering av deltakere til 

miljøsamling på Ridderuka – og oppfordrer Hedmark om å gjøre det samme. 

 
 
 



SAK 43  SKIING NORWAY 
Skiing Norway er det nye sponsorkonseptet som er tenkt som et samarbeid mellom 
forbund, krets og klubb. Erik Røste presenterte dette kort på høstmøtet i oktober, info 
ligger også ute på hjemmesidene www.skiforbundet.no/nsfskipool/skiingnorway 

 

 NSF sin representant kunne ikke stille på kveldens møte. Styremedlemmene fikk utdelt 
informasjonsmapper, vi ser evt. på muligheten for å legge det inn som en work shop på 
vårmøtet. VI fortsetter å informere klubbene om konseptet. 

 
Vedtak: 
Kretsen fortsetter å informere klubbene og følger opp ifht. mulig deltakelse på Vårmøtet. 

 
 
SAK 44  VÅRMØTE 2014 

 
Tid og sted:  
er et ønske om å arrangere et vårmøte der alle grener deltar, både med en felles del og 
separate grenmøter. Det mest praktiske er å legge det til en lørdag, langrenn kan da 
starte allerede på fredag. Styret foreslår lørdag 10. mai eller lørdag 26. mai og lar LK 
avgjøre på sitt møte 21. januar. De landet på lørdag 10. mai. Sted: Gjøvik.  

 

 Økonomi:  
Det er satt av midler i budsjettet til å dekke dagpakke hotell og forelesere ifbm. vårmøtet, 
klubbene dekker kun reise selv. For de som skal overnatte i forbindelse med vårmøte 
langrenn, vil det bli tatt en egenandel for boende. 

 

 Mht. innhold  
har vi allerede Lise Myklestad, ernæringsfysiolog ved NTG/Olympiatoppen Innlandet, som 
måtte melde forfall til høstmøtet. Det kom også forslag om å invitere YOG2016, for å 
informere mer om arrangementet. Erik Røste inviteres, det kan være aktuelt å løfte saker 
som skal opp på Skitinget i Stryn 13-15. juni. Den årlige utdelingen av plaketter og fat 
inngår også som en del av vårmøtet. 

 
Vedtak: 

 Vårmøte arrangeres lørdag 10. mai på Gjøvik, langrenn starter allerede fredag 9. 
mai. Ellie innhenter tilbud fra hoteller.  

 Innhold: Kost og ernæring v/ Lise Myklestad, YOG2016, aktuelle saker til 
Skitinget, Erik Røste inviteres. Plakettutdeling. 

 
 
  
SAK 45  STATUS ANLEGG 

Fred Arne ga en kort status i jobben med anleggsplan for Oppland. Et av vedleggene til 
anleggsplanen er en oversikt over alle skianlegg i fylket. Ny mal er utarbeidet, der det er 
fordelt på Alpin (++), hopp og langrenn (inkl. skiskyting). Denne malen er nå oversendt 
grenkomiteene, som nå har en jobb å gjøre i den videre prosessen med å få kartlagt alle 
skianlegg og status på disse.  På sikt er planen å legge anleggsplanen ut på 
hjemmesidene. 

 
Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning 

 Hver enkelt grenkomité får nå i oppdrag å se over og oppdatere informasjonen 
om alle anlegg innenfor sin gren. 

 
 

 

http://www.skiforbundet.no/nsfskipool/skiingnorway


SAK 46 IDRETT OG FRIVILLIGHET 
Rolf innledet i saken. Frivilligheten danner kjernen i norsk idrett. Samtidig ser vi en stadig 
større ego-orientering i samfunnet, frivillig sektor er en grånende sektor og den 
tradisjonelle frivilligheten utfordres av profesjonalisering av frivillig arbeid, bl.a. i 
forbindelse med Birken. 

   
 Sandra fortalte kort om hvordan de jobber i Ung i sporet, med rekruttering av yngre 

krefter inn i skiidretten. Det er en utfordring å rekruttere de unge, men de som sier ja, er 
veldig ivrige. 

 

Boye fortalte hvordan de har lykkes i Vinjerock, Roskilde-festivalen i Danmark er en 
annen aktør som har lykkes. Felles for disse to arrangementene er at de har klart å skape 
et eierskap og en tilhørighet som skaper en merverdi for de frivillige. 
 

Frivillighet finnes på flere nivåer. Klubbenes rolle mht. både rekruttering og opplæring av 
yngre frivillige vil fortsatt være viktig. I tillegg er man at det kreves kompetanse for å 
kunne lede frivillige på en bra måte. HiL planlegger oppstart av et internasjonalt 
årsstudium i ‘Sport and outdoors’ høst 2014, og en treårig Bachelor i Sport Management 
er også under planlegging.  
 

Skikretsen ønsker å fortsette å sette fokus på frivillighet. I den videre prosessen er det er 
viktig å… 

 

 sette en målsetting med frivillighet 
 definere en målgruppe 
 lage en plan for hvordan vi ønsker å prøve ut ideene våre, f.eks. gjennom 

WC2014, jr-VM alpint 2015, YOG2016. 
 
 

Vedtak: 
Med utgangspunkt i diskusjonene på dette styremøtet, fortsetter skikretsen jobben med 
å sette fokus på frivillighet, hovedansvarlig Rolf og Sandra. 

 
 
 

SAK 47  EVENTUELT 
 

  Markasaken 
Gro, som representerer Oppland Skikrets i denne saken, redegjorde kort for status i 
arbeidsgruppen, som jobber mot et mål om å kunne etablere rulleskianlegg innenfor 
Marka og i tråd med markalovens formål. 

 
 

Leie av Birkebeiner Skistadion til konkurranser 
Kjetil løftet fram dyr leie av Birkebeineren skistadion under Norges Cup-renn i kombinert i 
regi av  Søre Ål IL  før jul. NSF har en egen avtale med Olympiaparken vedr. bruk av 
Lysgårdsbakken til nasjonale renn, men det kan se ut som om det ikke er inngått en 
tilsvarende avtale for bruk av Birkebeineren Skistadion. Gjennom gode kontakter løste 
det seg denne gangen, men det kan være greit å sjekke ut hvilke avtaler som foreligger til 
neste korsvei. 

 
 

Hilsen fra valgkomiteen i NSF 
Leder av valgkomiteen, Sverre Seeberg, har sendt ut et brev der de oppfordrer kretsene 
til å komme med kandidater til nytt skistyre om skal velges på Skitinget på Stryn i juni. 
Frist 7. februar. Dette gjelder først og fremst hovedstyret. Den enkelte komites 
valgkomitemedlem vil ta kontakt for innspill til grenkomiteer ved behov.  

 



Rammer for styremøte i Oslo i mars 
Styret har vedtatt å legge neste styremøte til Oslo i forbindelse med WC nordiske grener i 
Holmenkollen 7-9. mars. Det er booket rom på Soria Moria, ankomst til felles middag 
fredag kveld. De som ankommer tidlig, kan få med seg Ungdomsstafetten (15-16 år) 
 

Det blir styremøte lørdag morgen før vi reiser ned til Holmenkollen og ser på 5-mila 
herrer fellesstart. De som ønsker kan bli til søndagens WC-renn.   

 
 

Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning. 

 Ellie sjekker med NSF vedr. avtaler med Olympiaparken ifbm. nasjonale renn. 

 Evt. kandidater til skistyret må forelegges styret innen 5. februar. 
 Ellie sender ut e-post til alle i styret med kartlegging av deltakelse og 

overnattingsbehov under styrehelgen i Oslo. 
 
Referent Ellie, 
Lillehammer, 23. januar 2014 

 
 


