
 

 

 
 
 

Referat 
Styremøte nr. 8/2013-2015 

 

 
Dato   Mandag 28. april 
 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 
 

Til stede Marit Roland Udnæs, leder, til stede i sak 57, 60 og 64 
Kjell Arne Steira   
Fred Arne Hessen 
Gro Jensen 
Sandra Lyngstad 
Hanne Kvåle 
Kjetil Dahlen 
Pål Vist 
Boye Skøre 
Kenneth Nordahl-Pedersen (møter for Stein Ove Kvatningen) 
Erik Røste, NSF, til stede i sak 57, 58, 60 og 64 
Ellie Lein 
 

Forfall Rolf Rønning 
Grethe Laeskogen 
Stein Ove Kvatningen 
 

 

  
 

SAK 57  GODKJENNE REFERAT 

Godkjenne referat nr. 7 - 2013/2015. 

   

Vedtak:  

  Referat fra styremøte 7 - 2013/2015 godkjennes. 

 
 

 

 

SAK 58  INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

Aktivitetsmidler 2014  

Oppland Idrettskrets har i samarbeid med Oppland Fylkeskommune utlyst 

Aktivitetsmidler for 2014, med samme kriterier som i 2013. Søknadsfrist er 29. april. 

Styret og grenledere har sendt inn forslag til prosjekt, administrasjonen har samordnet og 

koordinert en felles søknad på vegne av skikretsen. Totalt søknadsbeløp for Oppland SK 

endte på kr. 382.000, fordelt på til sammen 22 prosjekt. 

 



Innmelding av ny hoppgruppe  

Grua Ungdoms- og Idrettslag har meldt inn en ny hoppgruppe, vedtatt på klubbens 

årsmøte. Ellie har sendt en velkomstmail. 

 
Kandidater til Hederspriser NSF 

 NSF har flere ulike hedersbevisninger: Norges Skiforbunds Plakett, Norges Skiforbunds 

Gullmedalje og Norges Skiforbunds Pokal.  

 

Hedersbevisninger besluttes tildelt av Norges Skiforbund sin Hedersbevisningskomite 

etter forslag fra skikrets eller skiklubb. Hedersbevisningskomiteen består p.t. av Odd 

Seim-Haugen (leder), Sverre K. Seeberg (nestleder), Per Ottesen, Johan Baumann og Erik 

Røste. 

 

Neste anledning for å dele ut hedersbevisninger er Skitinget i Loen. Forslag til kandidater 

bes sendt oistein.lunde@skiforbundet.no innen 5. mai. 

 
Status anlegg 

Årets hovedfordeling av spillemidler til idrettsanlegg er nå klar. Oppland er tildelt snaut 

37 mill kroner, en økning på 1,5 millioner fra i fjor. Av disse er ca 12 mill. bundet til store 

anlegg og 3 mill. til nærmiljøanlegg. Godkjent søkermasse i Oppland er på kr. 60 mill. 
 

Idrettskretsen har gjennomført regionale møter på Hadeland, i Valdres, i GLT, i Midt-

Gudbrandsdalen og Lillehammer. I Nord-Gudbrandsdalen er det aller meste allerede 

fordelt gjennom ‘Handlingsplanen for store idrettsanlegg’. 
 

Spillemiddelutvalget i fylkeskommunen skal ha sitt møte 6. mai og utarbeide sin 

innstilling til politisk behandling. Idrettskretsens Anleggsutvalg, der Fred Arne 

representerer ski/skiskyting, skal ha møte og utarbeide en anbefaling/forslag med 

utgangspunkt i de regionale prioriteringene 5. mai.  
 

Alle grenkomiteene er snart i mål med en kartlegging av anlegg i Oppland. Målet er å 

legge fram en oppdatert anleggsoversikt på første styremøte etter sommeren. 

 
Oppland Idrettskrets Ting 2014 

… ble arrangert på Honne Konferansesenter, Biri, torsdag 24. april. Marit, Fred Arne og 

Gro representerer Oppland Skikrets. Kort referat fra kretstinget ble gitt på styremøtet. 

 
Bemanning administrasjon 

Ingrid Afseth sitt engasjement avsluttes iht. avtale 30. april. 

 
Møte med Kontrollkomiteen 13. mai 

Det er avtalt møte med Kontrollkomiteen, bestående av Thore Berntsen og Anne Flugstad 

Øistuen, tirsdag 13. mai. For Oppland Skikrets møter Marit, Kjell Arne og Ellie. 

 
Informasjon fra Norges Skiforbund 

  Erik Røste informerte kort om de 4 satsningområdene som NSF har fokus på p.t.: 
 

 Anlegg: Med ansettelsen av anleggskonsulent Marit Gjerland har det skjedd 

mye, bl.a. søknaden om Hafjell som nasjonalanlegg alpin tekniske grener, 

prosessen rundt rulleskianlegg knyttet til Markasonen, samt  NSF som 

mailto:oistein.lunde@skiforbundet.no


interessepart i Høyesterettssaken som satte fokus på de kommersielles 

tilstedeværelse og tendens til å ta seg til rette i idrettsanlegg, uten å avtale med 

anleggseier. 
 

 Barn, bredde og rekruttering, og da særlig ungdomsfrafallet i aldersgruppen 12-

16 år. Ved bruk av Jubileumsgavemidler fra NIF og post 3-midler, er det innvilget 

penger til 107 prosjekter med fokus på nettopp dette, etter søknader fra krets og 

klubb.  
 

 Kompetanse: Forbundet mangler sentrale ressurser til å jobbe med 

kompetanseutvikling. Den nye trenerløypa er nesten ferdigutviklet for alle 

grener, men etterspørselen er ikke overveldende. Skistyret jobber nå med et 

mulig forslag til prosjekt rettet mot kompetanse og utvikling av denne. 
 

 OL2022: Skiforbundet har hele tiden vært positive til et OL i 2022. Selv om det 

blåser litt motvind nå, jobbes det fortsatt aktivt med å sette fokus på alle 

fordelene som ligger i at Norge tar på seg arrangementet. 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 
SAK 59  INFORMASJON FRA GRENER OG FH/INTEGRERING 
 

Langrenn 
 

 LK hadde møte 1. april, neste møte blir i forkant av vårmøtet, fredag 9. mai. 
 

 Oppland stilte med to lag i Ungdomsstafetten i Holmenkollen fredag 7. mars – det ble 

4. og 12 plass på våre lag. 
 

 Junior-NM ble arrangert i Mo i Rana 14-16. mars under skiftende forhold. Vi hadde 

en tropp på 70 løpere - positiv gjeng og mange gode resultater. Spesielt hyggelig at vi 

er en krets som stiller med mange lag i stafettene og mange lag hevder seg høyt 

oppe, dvs. god bredde, og gutta tok i år gull på stafetten. Mht. støtteapparat rundt 

mesterskapet gjør regionkontaktene en god jobb! 
 

 NM del 2 ble arrangert på Gålå 28-30. mars, et fantastisk arrangement med dyktige 

arrangører. Her samles junior- og seniorløpere til sesongavslutning, OSK hadde en 

stor tropp som leverte gode resultater.  
 

 Samling for 15-16 år og cupavslutning for GD/Totenbank/Gålå-cup på Gålå ble 

arrangert helgen 5-6. april. Toten Sparebank var representert. Tre idrettsstudenter 

fra HIL var med som trenere. Skulle ønske vi fikk noen flere utøvere på samlinga for 

15-16 år. 
 

 LK jobber med sakliste til vårmøtet. Vi kjører møtet over 2 dager, jf. tidligere år, 

starter fredag kveld med oppsummering av sesongen og tanker fram mot en ny 

sesong. Fortsetter lørdag ettermiddag etter fellesdelen. 
 

 Hvert av LK-medlemmene har fått i oppgave å registrere anlegg i sin region, 

tilbakemeldingsfrist til anleggsansvarlig (Knut Arne) er 15. mai. 
 

 LK/OSK skal i møte med Lillehammer Skiklub i løpet av uke 19. 
 



 LK i OSK hadde møte med Team Veidekke Innlandet (TVI) 18. mars på Gjøvik. LK-

lederne i de 3 eierkretsene og representanter fra styret i TVI hadde også møte på 

Gålå ifbm. NM del 2 27. mars. 
 

 Uttak til ‘lag’: Ryktene sier at OSK vil få flere utøvere med på NSF sine 

landslag/rekruttlag kommende sesong, disse blir offentliggjort i begynnelsen av mai. 

TVI offentliggjorde sitt lag 28. april, med 6 av 10 løpere fra OSK. 
 

 Det vil bli arrangert en ny runde med Trener 1-kurs langrenn til høsten, både på 

barmark og snø. Det har kommet inn noen forespørsler fra klubber den siste tiden. 

 
Hopp/kombinert 

 KM ble avviklet på Dovre helgen 22-23. mars. Der var det også premieutdeling 

for årets Veidekke Cup.  
 

 Komiteens fokus er nå rettet mot neste sesong og videre arbeid med å samle 

flest mulige utøvere i aldersgruppen 13-16 år i Oppland inn under et kretslag. 

Målet er å skape et større miljø og dermed kanskje  redusere frafallet. Forslag 

skal legges fram på Vårmøtet 10. mai. 

 

Telemark 

 NM ble arrangert i Rauland 7-9. mars, fire løpere fra OSK stilte til start - Mathilde 

Ilebrekke, Sondre og Ådne Kristenstuen, alle fra Nordre Land IL, og Lasse Skøre 

Vang IL - og tok til sammen 11 medaljer, derav 5 gull. 
 

 De samme fire løperne var også med på siste 3 WC-rundene, hhv. i Funäsdalen i 

Sverige, Geilo og Rjukan. I Sverige fikk Sondre Kristenstuen sin aller første WC-

seier, da han vant herrenes parallell. 
 

 Årets junior-VM ble kjørt samtidig med WC-runden på Geilo. Ådne Kristenstuen 

tok her sin første medalje med en 3.plass i parallell, og ble hhv. nr. 7 i sprint og 6 

i klassisk. Lasse Skøre var ikke heldig i parallell og ble uten resultat der, men tok 

en 5.plass i sprint og 7.plass i klassisk. 
 

 Årets Galdhøpiggrenn fikk NM-status, og her vant Mathilde Ilebrekke damer 

senior. I randoneeklassen UppÅne vant Lars Ragnar Manengen fra ØTI med ny 

løyperekord, den gamle hadde ikke ukjent Lars Berger.  

 Nordre Land IL arrangerte telemarksnedslag på Spåtind 5.-6. april, med mange 

nye som fikk prøve telemarksski. 
 

 Oppsummering av sesongen: Oppland har veldig bra resultater på våre fire 

løpere i toppen, men det er veldig tynt bak dem. Vi må nå forsøke å få til 

aktivitet ute i klubbene igjen framover. 

 
Freestyle 

 Utøvere fra Oppland Skikrets har levert mange gode prestasjoner både nasjonalt 

og internasjonalt etter siste oppdatering. Johanne Killi fra Dombås IL vant 

European Open i slopestyle i Sveits og tok sølv i junior-VM, samt 1. plass i jr-NM. 

Elvira Marie Ros fra Lillehammer Twintipklubb tok hhv. 1. plass i  slopestyle og 2. 

plass i Big Air i klassen  yngre junior under NM. I tillegg har både Martin 

Kvatningen, Dombås IL, og Jens Johnsen, Lillehammer Twintipklubb, prestert bra. 
 



 Jens Johnsen og Johanne Killi ble begge sammenlagtvinnere av Norges Cup 

vinteren 2013/2014 
 

 Stein Ove blir borte i perioden 27. april – 3. november pga. FN-tjeneste i Sør-

Sudan. Nestleder Kenneth Nordahl-Pedersen vil fungere som leder av FK i denne 

perioden. 

 

Alpint 

 Den terminfestede delen av sesongen er nå over. Til tross for mye arrangements- 

og treningsproblemer pga. den merkelige vinteren, har vi fått gjennomført alle 

våre aktiviteter - og vi har også fått flere gode resultater. 
1 

 HL i Oppdal: Oppland stilte med 11 løpere. Det ble ingen pallplasser på Oppland, 

men gode resultater av bl.a. Kristoffer Hettervik og Veslemøy Stavseth, begge 

Lillehammer Skiklub. 

 Landsfinale Hafjell: Lillehammer Skiklub arrangerte et prikkfritt arrangement og 

har dermed lagt listen for hvordan fremtidige arrangementer skal være med 

tanke på punktlighet og innhold. Fantastisk bra forhold også for sistemann, etter 

at 294 løpere hadde kjørt, sier litt om innsatsen og mengden av bakkemannskap 

de hadde.  

 NM Hemsedal (NM senior og NM junior II): Oppland stilte med fire løpere - 

Maren Skjøld (Gjøvik SK), Kjetil Jansrud (Peer Gynt), Ingrid Kongelf (Lillehammer 

SK) og Emil Enberget (Lillehammer SK). Det ble medaljer på både Maren og Kjetil. 
 

 Asgeir Cup: Det årlige stipendet som OSK Alpinkomite er med på å nominere 

løpere til i forbindelse med Asgeir Cup, gikk i år til Veslemøy Stavseth og 

Kristoffer Hettervik. Begge fikk stipendet på bakgrunn av sportslig fremgang og 

hva de betyr inn i eget skimiljø 
 

 Det er blitt avhold et telefonmøte i AK i perioden. AK ønsker å ha fokus på 

følgende aktiviteter fremover:  

  … Breddesamling Gålå 10 og 11. mai. Alpinkomiteens vårmøte vil følgelig bli 

arrangert på Gålå på ettermiddagen 10. mai 

 …  Barmarksamling Lillehammer eller Gjøvik 14- 15 juni og breddesamling ski på 

Juvass 12. – 14. september. Det er i tillegg gjort forberedelser mot ny 

breddesamling alpint i Hafjell neste vinter i begynnelsen av mars. 
 

 Landslag 2013-14: Følgende løpere fra Oppland er tatt ut for neste sesongs 

World Cup: Kjetil Jansrud (Peer Gynt Alpinklubb) og Europa Cup: Maren Skjøld 

(Gjøvik SK) og Annie Winquist (Lillehammer SK) 

 

 

Funksjonshemmede 

 Sesongen 2013/14 er nå over. Oppland har hatt to utøvere representert 
nasjonalt og internasjonalt, de har også deltatt i krets- og sonerenn. I tillegg 
deltok flere utøvere fra Oppland i vinterens vakreste eventyr for syns-og 
bevegelseshemmede, Ridderrennet. 
 

 Skiforbundet har i løpet av sesongen endret sin nettside, dette har gjort det 
vanskeligere å finne info om FH og deres NC på nettsidene. Dette må det gjøres 
noe med. Når det gjelder langrenn, har arrangørklubbene vært flinke til å legge 
ut klasser for FH på sine renn, men det er fortsatt mangler.  

 



 Oppland har 3 av 4 utøvere på neste års Impulslag Senior FH langrenn -  Jon Ivar 
Sandhaugo, Vestre Slidre IL, Marie Karlsen, Vind IL og Anne Karen Olsen, Svea 
Skilag. 

 

 Gro hatt et møte pr telefon med Civitan Hadeland, ref. forrige styremøte. De 
ønsker et videre samarbeid for evt. å finne en god løsning for sine utøvere på ski. 
Dette er utviklingshemmede som trener sammen  en gang pr. uke. De er pr. idag 
ikke registrert i noe idrettslag. Gro følger opp dette. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

SAK 60 YOG2016, NORGES SKIFORBUND OG OPPLAND SKIKRETS 

På styremøtet 8. mars ble det vedtatt 1) å be om et møte med representanter fra YOG 

2016 for se på hvordan skikretsen på best mulig måte kan bidra inn mot Ungdoms-OL 

2016 og 2) sende en formell henvendelse til NSF med spørsmål om hvilke forventninger 

de har til skikretsens rolle inn mot arrangementet. 
 

Erik Røste var i forkant av styremøtet blitt utfordret til å si noe om NSFs forventninger til 

skikretsens rolle mht. YOG 2016.  
 

Selve arrangementet er godt ivaretatt av arrangøren YOGORG. Sportssjefer er ansatt og i 

gang, og Terje Lund fra NSF er med og bidrar inn mot arrangør. Han skisserte følgende tre 

områder der kan velge å ta en rolle: 
 

1) Ungdoms-OL skal være et arrangement av, med og for de unge. Skikretsen kan spille 

en aktiv rolle i prosessen både mht. å motivere de unge til å bidra, og kanskje enda 

viktigere, sørge for at de unge faktisk får oppgaver, med andre ord være litt 

’vaktbikkje’ i forhold til dette. 
 

2) Bidra inn mot et ’Prøv sporten’-program, der ungdommene gis mulighet til å teste ut 

de ulike idrettene. Skikretsen kan evt. diskutere med YOGORG om skikretsen 

v/klubbene kan være med å bidra her. 
 

3) Det tredje – og viktigste – området der det er ønskelig at skikretsen inntar en rolle, er 

den olympiske arven, ’legacy’. Bjarte Ytre Arne er ansatt i YOGORG som ansvarlig for 

dette, og han er en naturlig dialogpartner. Det er lansert en idé om å etablere et 

internasjonalt treningssenter for nordiske grener på Lillehammer i etterkant av OL, 

både FIS og IOC er positive til dette. Dette vil bli et høyt prioritert område for NSF og 

skisporten å følge opp. Målet er å sikre at kompetansen og de unge blir her, og også 

tiltrekker seg ny kompetanse. Det skal oppnevnes både en referanse- og 

styringsgruppe for prosjektet, og her vil det være svært aktuelt for skikretsen å 

invitere seg inn. spDet er NIF som formelt oppnevner disse, og det er derfor et ønske 

fra skikretsen at NSF v/ Erik Røste spiller oss inn som aktuelle her. 

 

Vedtak: 

 Styret tar informasjonen til orientering. 

 Styret følger opp saken ved å be om et møte med YOG2016 vedr. Skikretsens 

rolle og engasjement.  

 Erik Røste spiller inn skikretsen som en aktuell aktør i refereranse- og/eller 

styringsgruppa til det planlagte prosjektet om Legacy/ internasjonalt 

treningssenter. 



SAK 61  REGNSKAPSSTATUS PR. 31.03.14 
 

Regnskapsstatus pr. 31.03.14 ble gjennomgått på styremøtet. Det er ingen store avvik jf. 

med budsjett. 

 
 

Fordeling av grentilskudd 2014 

 

        
Avd Prosjekt 

Flatt 
55% 

Fra Freestyle Sum 55% 
ihht. Idrettsreg. 

2013 
TOTALT 

Alpint 30 30100 50417 5041 55458 932 17424 72882 
Freestyle 40 40100 25210 0 25210 266 4973 30183 
Hopp 50 50100 50417 5041 55458 321 6001 61459 
Kombinert 50 50100 50417 5041 55458 92 1720 57178 
Langrenn 70 70100 50417 5041 55458 11559 216093 271551 
Telemark 80 80100 50417 5041 55458 69 1290 56748 

   
277295 25205 302500 13239 247500 550000 

 

Fordelingen er gjort iht. vedtak på Skikretstinget 2013 på Ilsetra. 

Beløp til fordeling er kr. 550.000 og gjøres todelt, som følger: 
 

1) 55 % av tilskuddet er fordelt flatt, i like deler til alle grener – bortsett fra 

Freestyle, som får halvparten av dette, inntil de har etablert aktivitet og 

medlemmer. Beløpet som de ‘ikke får’, fordeles med 1/5 til hver av de andre 

komiteene. 
 

2) De resterende 45 % er fordelt etter antall registrerte aktive medlemmer pr. 

gren iht. Idrettsregistreringen  (IR) pr. 31.12.13. 

 
Post 3 – utdanning, bredde/rekruttering og klubbutvikling 

Alle grenspesifikke tiltak føres i år på respektive grenregnskap. En fordeling av Post 3- og 

prosjektmidler (bl.a. OIK aktivitetsmidler) gjøres i løpet av høsten, når tildeling av midler 

er klar. Regnskapet pr. 31.03. viser derfor et skjevt resultat for gjennomførte aktiviteter 

på Alpint og Freestyle, her vil det tilkomme inntekter i form av tilskudd som vil redusere 

grenens egne kostnader. 

 
Deltakeravgift renn sesongen 2013-14 

Pr. 31.03. har vi utfakturert for ca. kr. 400.000 basert på TD-rapporter. Det mangler 

fortsatt tall/rapporter fra bl.a. Inga Låmi og Birkebeinerrennet, som vil bli innkrevd til 

tross for avlysning, ettersom arrangør ikke refunderte startkontingent til deltakerne. I fjor 

utgjorde disse to til sammen drøyt 300.000. I tillegg jobbes det med å purre på de siste 

TD-rapportene. 

 
Plassering av kapital 

Etter å ha innhentet tilbud fra tre banker, har AU valgt å plassere 2 millioner på DNBs 

Garantikonto. Her er risikoen tilnærmet null, samtidig som vi også kan ta ut penger 

kostnadsfritt dersom det skulle bli nødvendig. Rentenivå på vanlig kapitalkonto er nå 

redusert til 2,6 %, mens forventet avkastning på Garantikonto ligger mellom ½ - 1 ½ % 

høyere.  

 

 



Kommentarer til grenregnskap 
 

 Alpint: Se kommentarer over vedr. gjennomførte samlinger og prosjektmidler 

 Freestyle: Se også samme kommentar. 

 Hopp/kombinert: Det har ikke kommet inn noen kostnader ifbm. 

breddesamlingen i januar, trolig har Gausdal Skilag ført regnskapet.  

 Langrenn: Alle de store rennene er avstemt og ok, bortsett fra HL (mangler 

faktura for de etteranmeldte stafettlagene) og NM del 2 Gålå. Merkostnader 

ifbm. flytting av KM fra Dombås til Vind er lagt inn under Drift komité. 

 Telemark: Det har kommet inn kr. 10.000 i ekstra regiontilskudd for 2013-14, i 

tillegg til kr. 9.056 i ubrukte midler overført fra 2013. Har også kr. 10.00 i ubrukte 

prosjektmidler fra OSK. 
 

Både Telemark og Freestyle fikk overført kr. 10.000 hver som ble tildelt ifbm. OSKs 

tildeling av prosjektmidler høsten 2013. I søknadene som lå til grunn for tildelingene, er 

det lagt opp til breddesamlinger vinter/vår 2014. Det ble gjennomført en freestylecamp i 

februar som evt. kan ta av FKs sin tildeling. For Telemark er det ikke gjennomført samling 

Styret avventer til etter sommerferien mht. avgjørelse om pengene skal føres tilbake. 

 
Vedtak: 

Regnskap pr. 31.03.2014 tas til etterretning. 

 

 

SAK 62 NY HEDERSPRIS I KRETS: JUBILEUMSPOKALEN 

I forbindelse med Kongeparets 75-årsjubileum i 2012 valgte NSF å overrekke Kongeparet 

en gave knyttet til en hederspris, framfor en gave til Kongeparet. Det har resultert i den 

såkalte Jubileumspokalen. Denne skal deles ut hvert år, én til hvert kjønn, i 

aldersgruppen junior (17-20 år), uavhengig av gren.  
 

Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og grenkomiteer i kretsen, 

tildelinger vedtas av styret i kretsen. Det er naturlig å dele den ut på Vårmøtet 10. mai. 
 

Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er: 

 Inkluderende 

 Humørspreder 

 Deltagende 

 Rette verdier 

 Fair Play 

 Ambassadør for sporten 

 Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten 

 Sportslig resultat (lite vekting) 

 

Hele styret – grenlederne spesielt – har blitt oppfordret til å komme med forslag på 

kandidater, med en kort begrunnelse for hvorfor, forankret i kriteriene. Det har imidlertid 

ikke kommet inn noen forslag på kandidater til den nye hedersprisen til styremøtet. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker å dele ut disse prisene og ber derfor sine medlemmer om å gå en ny 

runde i sine miljøer og komme med forslag til kandidater etter sommeren, med 

utdeling på Høstmøtet 2014. 



SAK 63  SKITINGET 2014 

Skitinget arrangeres i juni på Hotel Alexandra i Loen, med følgende rammeprogram: 
 

 12-13. juni  Krets- og fagmøter 

 14-15. juni Skitinget 
 

 Primo april Påmelding åpnes, siste frist 14. mai 

 23. mai  Utsendelse av sakliste med Tingdokumenter  

 

Oppland Skikrets kan stille med 7 representanter, formelt sett er dette hhv. 2 fra krets og 

5 fra idrettslagene.  

 

Vedtak: 

Oppland Skikrets sender følgende representanter til Skitinget i Loen 14-15. juni: Marit 

Roland Udnæs, Sandra Lyngstad, Gro Jensen, Hanne Kvåle, Kjetil Dahlen, Pål Vist og Boye 

Skøre. 

 

 

SAK 64  HAFJELL FREEPARK AS 

Erik Røste redegjorde for den pågående prosessen med søknad til Kulturdepartementet 

for å gjøre Hafjell til nasjonalanlegg for alpint, tekniske grener.  Dette er et samarbeid 

mellom NSF, NIF, Øyer kommune og Hafell Alpin/Alpinco. 
 

Parallelt med denne prosessen jobbes det med å etablere et Freestyleanlegg i Hafjell 

(ikke nasjonalanlegg!) Hafjell Freepark AS vil være et «bakke i bakke» selskap, der et 

idrettslig organ, Øyer Kommune og Hafjell Alpin vil utgjøre eiersiden. Dette selskapet vil 

ikke søke status som Nasjonalanlegg, men eie Freestyleanlegg for avvikling av Ungdoms 

OL- øvelsene skicross, slopestyle og half pipe, samt være et fremtidig trenings- og 

rekrutteringssenter for nevnte øvelser.  
 

Det legges altså opp til et tredelt eierskap, fordelt på Øyer kommune, Hafjell Alpin og et 

idrettsledd. Eierskapet er først og fremst knyttet til spillemidler. Styringsgruppa for 

prosjektet har nå rettet en forespørsel til Oppland Skikrets om det kan være interessant 

for oss å gå inn som 1/3 eier av anlegget. Norges Skiforbund er ikke aktuelle som eiere, 

alternativet er å forespørre en klubb, Lillehammer SK og ØTI ble nevnt. 
 

Mht. kostnader vil skikretsen måtte gå inn med 1/3 av en samlet aksjekapital på kr. 

100.000, utover dette vil det ikke ligge noen kostnader i prosjektet. I praksis vil det vøre 

et papirselskap uten aktiva. Det kan også evt. legges inn i brukeravtalen at dersom det 

skulle oppstå økonomiske implikasjoner, forbeholder vi oss retten til å reforhandle 

eieravtalen. Styret er enige om at denne kapitalen tas av egenkapitalen, ikke 

resultatregnskapet, dersom et eierskap blir realisert. 
 

Diskusjonen startet med en avklaring av Kjell Arnes habilitet, som rektor på NTG, som 

også har en stor interesse av at dette Freestyleanlegget blir realisert. Etter en runde i 

styret ble Kjell Arne erklært som habil, mot Kjetil Dahlens stemme. 
 

Under diskusjonen i styret ble det bl.a. presisert forskjellen mellom eierskap i hhv. 

arrangements- og anleggsselskap. Skikretsen har Anlegg som et av sine 

hovedsatsningsområder, her har kretsen en mulighet til å vise at de satser. Ved å gå inn 

som eiere, kan Oppland Skikrets også – på vegne av idretten og alle klubbene i kretsen – 

være med på å utarbeide en brukeravtale som ivaretar idrettens interesser i et slik 

anlegg.  



 

Vedtak: 

 Styret vedtok at Kjell Arne Steira er habil i saken, mot Kjetil Dahlens stemme 

 Et utvidet AU bestående av Marit, Kjell Arne, Fred Arne og Kenneth får i oppgave 

å jobbe videre med saken og utforme et forslag til vedtak som sendes ut til styret 

for endelig godkjenning før det sendes til styringsgruppa for prosjektet, siste frist 

fredag 9. mai. 

 Dersom skikretsen går inn som eier, tas aksjekapitalen på kr. 33.333 av 

egenkapitalen. 

 

 
 
 
Referent Ellie, 
Lillehammer, 5. mai 2014 
 


