
 

 

 
 

Referat 
Styremøte nr. 7/2013-2015 

 

 
Dato   Lørdag 8. mars 
 

Sted   Hotell Soria Moria, Oslo 
 

Til stede Marit Roland Udnæs, leder 
Kjell Arne Steira   
Fred Arne Hessen 
Gro Jensen 
Grethe Laeskogen 
Hanne Kvåle 
Ellie Lein 
 

Forfall Sandra Lyngstad 
Rolf Rønning  
Kjetil Dahlen 
Pål Vist 
Boye Skøre 
Stein Ove Kvatningen 
 

 

 

  
 

SAK 49  GODKJENNE REFERAT 
Godkjenne referat nr. 5 og referat nr. 6 (‘møte’ pr. e-post) - 2013/2015. 

   
Vedtak:  

  Referat fra styremøte 5 og 6 - 2013/2015 godkjennes. 
 

  
 
 

SAK 50  INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 

Idrettsregistreringen 
Medlemstallene for 2013 er nå klare.  
 

Oppland skikrets hadde pr. 31.12.2013 101 aktive skiklubber/-grupper, én mer enn i 
2012. Haug IL har meldt seg ut pga. ingen aktivitet, nye i 2013 er Ringelia IL og 
Dampsaga IL.  

 

Vi fortsetter å vokse, det totale medlemstallet har økt fra 12.773 i 2012 til 13.239 i 
2013. 
 

 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Definisjonen på aktive medlemmer tolkes noe forskjellig, dette er nok en av årsakene 
til at det forekommer noe variasjon i klubbtallene fra år til år. Ellie har vært i kontakt 
med de fleste klubbene som har hatt store avvik i sin rapportering for 2013 jf. med 
2012. I noen tilfelle har tallene blitt justert, i andre tilfeller årets tall korrekte, og evt. 
avvik skyldes tidligere feilrapportering. 
 

Otta IL står oppført med 0 medlemmer, dette skyldes ingen aktivitet i skigruppa p.t., 
de sender sine skiløpere til Sel IL. 
 
Totalt antall innrapporterte funksjonshemmede er 8. På Hadeland finnes det et 
organisert treningstilbud for psykisk utviklingshemmede, men disse tilhører Civitan, 
ikke idrettslaget. Gro får i oppgave å følge opp dette til neste styremøte. 

 

 
Vårmøte 2014  
Som vedtatt på styremøtet 20. januar, jf. sak 44, vil Vårmøte arrangeres lørdag 10. mai på 
Gjøvik for alle grener. Langrenn legger opp til 2 dager, med start allerede fredag 
ettermiddag. På lørdag inviteres også alle plakettvinnere til lunsj og utdeling.  
 

Det er også sendt invitasjonsmailer til både Kjetil Jansrud og Ingvild Flugstad Østberg, 
Ellie følger opp disse. Erik Røste har takket ja til å komme. 

 

Hotel Strand Gjøvik er booket. Informasjon om møtet sendes ut medio mars, invitasjon 
Med påmelding sendes ut primo april. 
 

Rammeprogram (med innhold vedtatt på styremøte 20. januar) 
 

 10.00 -12.00 Felles for alle grener - 
… YOG 2016, se også sak 56 
… Lise Myklestad, NTG/Olympiatoppen – kost/ernæring 
… Erik Røste, bl.a. Skitinget 

 
 12.00 – 13.00 Plakettutdeling 
 13.00 – 14.00 Lunsj 
 14.00 -  Vårmøter grener 

 
 
 

Xtrem Spræk 2014 (Prosjekt HiL) 
Samlingen er for aldersgruppen 7. – 9. klasse, på tvers av alle grener. Årets samling 
arrangeres helgen 3-4. mai på Jørstadmoen. Prosjektgruppen er godt i gang med 
planlegging av innhold m.m. Mer informasjon kommer i første halvdel av mars. 

 

Vi håper at grenkomiteene kan være behjelpelige med å spre informasjonen i sine 
miljøer. Vi oppfordrer også styremedlemmer til å delta på hele eller deler av samlingen! 

 

 

 
2013 2012 2011 

OPPLAND SKIKRETS 13.239 12.773 12.064 

Langrenn 11.559 11.123 10.327 

Alpint 932 969 1085 

Telemark 69 100 155 

Hopp 321 367 323 

Kombinert 92 72 31 

Freestyle 266 142 143 



Prosjekt Trenerkompetanse (Prosjekt HiL) 
Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hedmark Skikrets, der oppgaven er å 
kartlegge kompetansenivået i skiklubber- og grupper i de to skikretsene, undersøke 
hvordan klubbene jobber strategisk med kompetanse og trenerutdanning, samt avdekke 
hvilke behov og ønsker de har for framtiden. Det legges også inn spørsmål knyttet til 
unge og tidligere utøvere, og hvordan klubbene utnytter deres kompetanse og lyst til å 
engasjere seg som trenere. 
 

Målet er at resultatene fra undersøkelsen skal hjelpe skikretsene til å legge til rette for 
riktige utdanningstiltak rettet mot riktige målgrupper. Det er også et håp om at vi ved å 
sette fokus på dette, kan legge grunnlaget for et bredere fokus på utdanning og 
kompetanseheving – og en fortsettelse på prosessen med opprettelsen av en operativ 
utdanningsstilling på tvers av de to skikretsene. 

 
Vi har plukket ut 30 klubber i hver krets, fordelt både mht. geografi, grener og størrelse. 
Undersøkelsen er todelt – 1) spørreskjema til leder i skigruppa og 2) spørreskjema til 
trenere i de samme skigruppene. Utsendelse til klubbene i første halvdel av mars. 

 
 

Prosjekt Visma 2018 
Avtalen er nå signert. Det planlegges et møte med Visma innen kort tid for å diskutere 
veien videre og konkrete tiltak. 

 
 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning. 

 
 
SAK 51  INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING 
 

 
Langrenn 
 

 LK har hatt møter 21. januar og 4. mars 
 

 NC senior i Meråker og NC junior og senior+U23 NM på Vind er gjennomført med 
støtteapparat fra LK. Vår ungdomsrepresentant var med som leder under NC på Vind. 

 OSK har hatt store tropper på Skandinavisk cup i Meråker, Latvia og Estland. Virker 
som klubber og Team samarbeider godt på disse rennene. 

 OSK har utøvere som har representert Norge i Nordisk juniorlandskamp, jr. VM, U23 
VM, WC og OL – med mange gode resultater og imponerende innsats av Ingvild i OL. 
 

 Hovedlandsrennet ble flyttet fra Stryn til Vang, med 64 utøvere fra vår krets. 
Støtteapparatet her var på 3 personer inkl. vår ungdomsrepresentant som gjør en 
god jobb ifht. Facebookside som ble opprettet for våre utøvere 
 

 Ungdomsstafetten i Holmenkollen blir arrangert fredag 7. mars med to lag for OSK. 
 

 KM ble flyttet fra Dombås til Vind(25-26/1) pga. værprognose. LK mener det ble lagt 
opp til en ryddig prosess rundt dette, selv om det har kommet noen etterspill. LK har 
sendt en uttalelse til Dombås på dette. I etterkant har det kommet avisinnlegg som vi 
ikke har besvart. Vind gjennomførte KM på enestående måte! 
 

 KM sprint ble arrangert på Biri 22/2 med god deltakelse i de aldersbestemte 
klassene, det var liten deltagelse i junior- og seniorklassene 
 

 Cuprennene våre har gått som planlagt så langt. 

 Stadig utfordringer ifht. å få på plass TD-er. 

 



Telemark 
 Internasjonalt: WC-laget var i Steamboat, USA, midt i februar. Mathilde O. Ihlebrekke 

og Ådne Kristenstuen, begge Nordre Land IL deltok. Mathilde har stabilisert seg i 
toppen, og kom hjem med tre 2.plasser og en 3.plass. Ådne oppnådde karrierebeste 
med en 11.plass som best. Neste WC er i Sverige 18.-19.mars, før JR-VM/WC på Geilo 
og WC-avslutning på Rjukan sist i mars. 
 

 Nasjonalt: NC parallell og klassisk sprint 1.-2.februar i Asker. Mathilde nr 1 og 2,  
Ådne to 1. plasser for junior. Lasse Skøre, Vang IL to 5. plasser senior. NC skulle også 
gått på Stranda 21. feb, men måtte avlyses pga. snømangel. NM går nå helga 7.-
9.mars, flyttet fra Molde til Rauland pga. snømangel. 
 

 Lokalt: Har hatt 2 “Telemarksnedslag” i siste periode, på Lemonsjøen og Filefjell, med 
tilbud om lån av utstyr og mulighet for “opplæring”. Bra respons og positive 
tilbakemeldinger fra publikum. Det har dessverre vært dårlig deltakelse på regions-
treninger i Hafjell (Kjus). Vi velger derfor å ikke bruke mer ressurser her denne 
vinteren. 

 
Freestyle 
 Trenerkurs 1 i freestyle etter ny trenerløype ble gjennomført på Skeikampen helgen 

7-9. mars. 
 

 Lillehammer Twintip klubb arrangerte vintercamp for 10-15 år i freeski i Hafjell 22-24 
februar. Arrangementet var godt gjennomført og ble meget godt mottatt av 
deltagerne. 

 

 Det har vært stor deltagelse fra Oppland Skikrets i nasjonale konkurranser for freeski, 
og utøverne fra Oppland har hevdet seg meget godt. Jens Johnsen fra Lillehammer 
Twintip klubb og Johanne Killi fra Dombås IL har flere pallplasser nasjonalt i klassen 
15-17 år, mens Martin Kvatningen fra Dombås IL gjør det bra på junior/senior-nivå. 

 
 

Alpint 
 Det har blitt arrangert ett AK-møte i perioden.  

 

 Alpinsesongen har blitt preget av vårt felles problem snømangel, og dette har også 
påvirket vår terminliste. Det er blitt arrangert fire kretsrenn i alpint, tre i slalåm og ett 
i storslalåm (Gjøvik og Gålå). Det ene SL rennet på Gålå var også KM. 
 

 Hovedlandrennet i Utfor ble arrangert i Hafjell av Lillehammer SK. Oppland stilte med 
11 utøvere, 2 jenter og 9 gutter. 

 

 FIS fartsuke og junior NM ble også arrangert av Lillehammer SK i Hafjell. Maren Skjøld 
fra Gjøvik Skiklubb tok 2. plass i utfor. 
 

 AK arrangert breddesamling for U12 – U16 på Hafjell, med innlagt besøk på WC utfor 
i Kvitfjell. Dette var et meget vellykket arrangement. Til tross for mye tåke ble det et 
meget bra treningsutbytte for alle, og mange mye vennskap ble knyttet på tvers av 
klubber. Totalt hadde vi 53 deltagere på samlingen! 
 

 Oppland har også vært representert i OL med Kjetil Jansrud. Med gull i Super-G og 
bronse fra utfor, i tillegg en fjerdeplass i super-kombinasjonen ble han den 
mestvinnende alpinisten i Sochi. 

 

 Kjetil gjorde det også bra under WC på Kvitfjell, med hhv. seier i det første 
utforrennet (erstatningsrenn for St Moritz) og seier i super-G, samt femteplass i det 
ordinære Kvitfjell-utforrennet! 

 

 Oppland har også to deltagere i Junior-VM, hhv Maren Skjøld (Gjøvik Skiklubb) og 
Max Ullrich fra Lillehammer Skiklub, som representerer Kroatia. 

 



Hopp/kombinert 
 Gjennomførte arrangement i kretsen: 

… Veidekke Cup (kretscup) er godt i gang  
… Buff NC arrangert av Raufoss IL hopp 
… KM K90 arrangert på Raufoss 6. mars 
 

 Solan Gundersens Vinterleker på Alvdal (hovedrenn hopp/kombinert 12-14 år): 
21 deltakere fra Oppland, mange gode prestasjoner av våre unge utøvere, bl.a. tok 
Oppland dobbeltseier lagkonkurransen. Alle utøvere presterer og det er viktig å 
favne bredden. 
 

 Hovedlandsrennet: 12 deltakere, flere pallplasser, med seier til Lars Ivar Skårset fra 
Søre Ål IL i kombinert G16. Og også her ble det seier til Oppland i laghopp! 
 

 Maren Lundby fra Kolbukameratene IL vant bronse i Jr-NM og leverte karrierebeste 
da hun tok 2. plass i WC i Rasnov, Romania 1. mars. Hun ble også beste norske 
kvinnelige hopper med 8. plass i tidenes første damehopprenn i OL. 
 

 Sesongavslutning for kretsen blir på Dovre 22. – 23. mars med KM for 13-16-åringer. 
 

 Vi jobber videre for å få på plass en plan for neste år, der vi ønsker en mer «samlet 
krets» for rekrutter 13-16 år. 

 

 Rekrutt Cup (RC)-rennene slik de er i dag skal ikke fortsette neste år. Det skal nå 
legges planer med kretsene i nærheten – det blir for vår del Hedmark og Sogn og 
Fjordane. Berammet møte med skiforbundet og lederne i de to andre kretsene i nær 
framtid. 

 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning  

 
 
 

SAK 52  ÅRSREGNSKAP 2013 
Årsregnskapet for 2013 er avsluttet og godkjent av revisor.   
 
Årsregnskapet viser et totalt overskudd på kr. 233.563, fordelt som følger: 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Avdeling/gren Resultat 

10 Admin/styre -4596 

30 Alpint -114256 

40 Freestyle -37179 

50 Hopp/kombinert -79624 

70 Langrenn -4139 

80 Telemark -43547 

  Region Innlandet 20125 

Reduksjon EK ifbm. rettssak regnskapssaken 29652 

Samlet resultat (overskudd) -233563 



Egenkapital pr. 31.12.2013: 
 

Avdeling/gren Pr. 31.12.12 Res 2013 Pr. 31.12.13 

Styre/administrasjon 1.941.091 4.596 1.945.687 

Alpint  -81.569 114.256 32.687 

Hopp  -37.463 
79.624 *85.806 

Kombinert 43.645 

Langrenn 454.996 4.139 459.135 

Freestyle 0 37.179 37.179 

Telemark 103.296 43.547 146.843 

Telemark regionsatsning 20.125  -20.125 **0 

Korreksjon underslag 2007-10 440.998  -29.652 ***411.364 

Totalt OSK 2.885.119 233.563 3.118.682 

 
Kommentarer til EK: 
Alle avdelinger/grener har nå en positiv egenkapital. 
 

    * Hopp/kombinert – ettersom regnskapet føres felles, er også EK slått sammen 
  ** Her er det et styrt underskudd på kr. 20.125 for å nulle ut EK på tilsvarende beløp  
*** Denne er redusert som et resultat av reduksjon av erstatningsbeløp BK i retten 

 

Ellie gikk gjennom hovedlinjene i regnskapet, det var ingen spesielle merknader eller 
spørsmål fra styret. Konklusjonen er at vi nå har etablert gode regnskapsrutiner og har 
god økonomisk styring. 

 
Vedtak: 
Årsregnskapet for 2013 godkjennes 
 
 

 

SAK 53 OPPLAND IDRETTSKRETS TING 2014 
Oppland Idrettskrets innkaller til Kretsting torsdag 24. april kl. 17.00 – 21.00 på Honne 
Kurs- og Konferansesenter på Biri. Skikretsen kan stille med 4 representanter. Siste frist 
for innmelding av representanter/fullmakter er 10. april. 

 
Vedtak: 
Oppland Skikrets stiller med følgende representanter på Oppland Idrettskrets sitt Ting: 
Marit Roland Udnæs, Fred Arne Hessen og Gro Jensen 

 
 
 

SAK 54  SKITINGET 2014 
Skitinget arrangeres i juni på Hotel Alexandra i Loen, med følgende rammeprogram: 

 

 12-13. juni  Krets- og fagmøter 
 14-15. juni Skitinget 

 

Tidsfrister er som følger: 
 

 14. februar Innkalling 
 14. mars Forslagsfrist 
 Primo mai Påmelding åpnes, frist ca. 1. juni (bindende) 
 23. mai  Utsendelse av sakliste med Tingdokumenter  

 
Basert på medlemstallene for 2012, vil Oppland Skikrets kunne stille med 7 
representanter, hhv. 2 fra krets og 5 fra idrettslag. Styret vurderer hvem som skal 
representere skikretsen på styremøtet 28. april. 



 

Fristen for innmeldig av saker er 14. mars.  
Langrenn ønsker å løfte inn sak om tildeling av mesterskap, men dette gjøres til LK 
sentralt og deres Grenmøte, ikke Skitinget. Utover det har ikke kretsen noen saker som er 
aktuelle å melde inn til Skitinget.  

 
Vedtak: 

 Styret tar informasjonen til etterretning.  

 Skikretsen har p.t. ingen saker som er aktuelle å melde inn.  

 Representasjon vedtas på styremøtet 28. april 
 
 
 

SAK 55  ANLEGGSKOMITEEN: BESLUTNINGSMANDAT 
Anleggskomiteen er nå oppe og går, bl.a. mht. kartlegging av anlegg i kretsen. Nå er det 
også satt i gang en prosess vedr. homologering av langrennsarenaer,  informasjonsmail 
ble sendt ut til aktuelle klubber i februar. 

 

I den anledning kom det også opp spørsmål rundt komiteens mandat til å ta beslutninger 
på vegne av skikretsstyret. Det er et ønske om at styret gir et formelt mandat til 
anleggskomiteen til å kunne ta avgjørelser på vegne av Oppland Skikrets i spørsmål som 
angår anlegg, helt opp til prioriteringsnivå. Prioriteringer og endelig anleggsplan skal 
godkjennes av styret. 

 
Vedtak: 
Styret gir mandat til Anleggskomiteen til å ta avgjørelser på vegne av Oppland 
Skikrets i spørsmål som angår anlegg, helt opp til prioriteringsnivå. Prioriteringer og 
endelig anleggsplan skal godkjennes av styret. 

 
 
 

SAK 56  YOG 2016 OG SKIKRETSENS ENGASJEMENT 
Idretten (NIF) har i samarbeid med Lillehammer kommune søkt om Ungdoms-OL, og både 
i søknaden og i tilsagnet fra IOC ligger det klare forventninger til dette arrangementet - 
spesielt i forhold til ungdom, kultur og utdanning. Idretten ønsker flere frivillige unge og 
et større fokus på de olympiske verdier. Styret bør diskutere om det skal utarbeides en 
helhetlig strategi i forhold til kretsens forhold til - og engasjement og arbeid - knyttet til 
YOG 2016.  
 

Skikretsen samarbeider allerede med Hedmark SK for å øke motivasjon og 
treningssamarbeid i de relevante aldersgruppene innenfor langrenn (OL-samlinger). Vi 
kan også legge avtalen med Visma og utviklingen av ny utdanning inn i YOG-konteksten.  
 

Skal skikretsen utvikle og igangsette andre tiltak, både grenvise og på tvers av grener, i 
tilknytning til tiden før, under og etter 2016?  
 

Kjersti Stenseng, tidligere statssekretær i KD og fylkesleder i Oppland AP, er ansatt som 
frivillighetsleder for YOG 2016 og har annonsert et bredt samarbeid med idretten, via 
idrettskretsene. Det vil også være naturlig at YOG2016 samarbeider med den aktive 
idretten, via særkretser og klubber, for å motivere ungdom til å delta som frivillige - og 
utdanne disse.  
 

Et naturlig steg vil være å invitere Kjersti Stenseng og evt. også Bjarte Ytre-Arne til et 
snarlig møte - både for å presentere kretsen, våre arbeidsområder og våre aktive utøvere 
og klubber, men også for å finne naturlige samarbeidsarenaer og eventuelt å lage en 
samarbeidsavtale. Tilsvarende avtale er under utarbeidelse bl.a. med HiL.   
 



En slik avtale og et tett samarbeid kan også bidra til å sette vårt utdanningsprosjekt inn 
på et nytt og mer forankret spor, både for å hente inn økonomisk støtte og faglig og 
strategisk tyngde bak prosjektets idé. 
 
Vi anser det som naturlig at YOG2016 samarbeider tett med de lokale klubbene når det 
gjelder det sportslige,  mens det er mer naturlig at skikretsen inntar en rolle når det 
gjelder utdanning, kultur og legacy. Samtidig er det viktig for skikretsen å avklare hvilke 
forventninger NSF har til vår rolle i samarbeidet med YOG2016. Det vil være naturlig å ta 
dette opp som sak på neste styremøte, når Erik Røste skal være til stede.  

 
Vedtak: 

 Det sendes en forespørsel til YOG 2016 om et orierenteringsmøte. Dersom det 
ikke passer ifbm. et styremøte, kan evt. AU møte på vegne av skikretsen. 

 Det sendes også et brev til NSF, der vi ber om en avklaring vedr. skikretsens 
rolle ifbm. YOG2016 og foreslår at dette tas opp som egen sak på styremøte 
28. april, med Erik Røste til stede på vegne av NSF. 

 
 
 
 
Referent Ellie, 
Lillehammer, 14. mars 2014 
 


