
 

 

 

 
 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 11/2015-2017 
 

 
Dato   Mandag 12. desember 2016 

 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 

 

Til stede Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Fred Arne Hessen, Goro Rykhus, Kjetil 

Dahlen, Torger Fenstad, Torbjørn Broks Pettersen (på telefon) og Ellie Lein 

 

Forfall Ragnvald Steile, Sandra Lyngstad, Pål Vist, Linda Svendsrud, Boye Skøre og 

Jo Mork 
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REFERAT 
 

SAK 98 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 10/2015-17 
    

 

 

 

 

  Vedtak:  

   Referat nr. 10/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 99 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

  
Status X Games Hafjell mars 2017 

Det er nå klart at det blir X Games i Hafjell. Det var nytt møte mandag 28. november, 

der Torger og Jo deltok. Torger informerte kort rundt status for arrangementet. 

 

Status integrering 

Hjelpemiddelsentralen i Oppland har sagt at de ønsker å være med på et fellesopplegg 

sammen med skikretsene i Hedmark og Oppland en lørdag i løpet av vinteren. Det 

jobbes nå med å finne en dato. Hilde Håkenstad har foreslått å involvere snowboard 

og skiskyting, hvilket skikretsen stiller seg positive til. Ragnvald fortsetter jobben med 

å lande tid og sted sammen med HSK. 

 

KM 2017 - oversikt 

  Kretsmesterskap 2017 arrangeres som følger: 
 

  Langrenn 

  Lørdag 21. januar KM sprint, Gjøvik 

  Helga 28-29. januar KM distanse, Lillehammer (Arne Rustadstuens Minneløp) 

  Søndag 26. mars KM stafett, Beitostølen 

 

  Alpint 

  Lørdag 14. januar KM Super-G, Hafjell, arr: LSK 

  Søndag 15. januar KM SSL, Hafjell, arr: LSK 

  Fredag 3. mars  KM SL, Kikkanrennet, Hovdebakken, Gjøvik 

 

  Hopp/kombinert 

  Lørdag 25. mars KM, Showrennet, Kremmerlibakken, Gausdal 

 

  Freestyle 

  Helga 1-2. april  KM Slopestyle og Big Air, Skeikampen, Gausdal 

 

  Telemark  

  Ikke fastsatt dato 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

Grenlederne har ansvaret for organisering av representasjon og utdeling av medaljer i 

sine respektive KM/grener. 
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%2010_2015-2017_7.%20november%202016.pdf


 

 

 

SAK 100 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Hopp/kombinert 
 

 Breddeidrett 

… Hoppbakkene i Raufoss, Gausdal og på Vinstra er nå klare for hopping 
 

… Samarbeidet med Team OSK og kretsleddet er reetablert. Teamet har sendt 

ut avtaler til alle klubber, og det er bebudet samling for alle kretsens utøvere 

innen hopp/kombinert 17. desember i Kremmerlia. Midler tildelt fra NSF til 

bredde rekruttering for alle er tilbudt teamet som arrangør av samlingen. 
 

… NSF arrangerte kombinerthelg 4-5. november i Trysil med god deltagelse fra 

OSK. Der ble det også annonsert at VM for jenter i kombinert vil bli gjennom-

ført i 2021 for første gang. 
 

 

 Toppidrett 

NM ble avviklet 17-19. november med hoppdel i Midtstuen og langrennet 

sammen med sesongåpning langrenn. TV-sendt renn der Oppland fikk seier 

ved Mikko Kokslien, Søre ÅL IL 
 

 Arrangement  

Terminliste er fastsatt i samarbeid med Hedmark og dommerkontakt Kolbjørn 

Asphaug har ferdigstilt dommeroppsettet. 
 

 Anlegg  

Intet nytt siden forrige møte 
 

 Kompetanse 

Emit-kurs gjennomført sammen med langrenn. 
 

 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  

Egen Facebook-side for hopp/kombinert blir jevnlig oppdatert med nyheter på 

alle nivåer. 

 

 

 

Telemark 
 

 Breddeidrett  -  i.a 
 

 Toppidrett     

WC-sesongen startet i Hintertux, Østerrrike siste helga i november, med to 

sprintrenn og et parallellrenn. Mathilde Ilebrekke, Nordre Land IL, oppnådde 

3 pallplasser, hhv 2.-2.-3. Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL, fikk 8. og 9. 

plass i sprint, men utslått i første heat i parallell 
 

 Arrangement  

Planlegging av sesongens første NC-helg på Gålå 17-18.desember. 
 

 Anlegg  - i.a.  

 Kompetanse – i.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  -  i.a. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Freestyle 
 

 Breddeidrett   

Klubbene jobber godt i sine miljøer og melder om økt deltagelse og 

medlemsmasse. Spesielt LSK har fått fart på sakene. 
 

 Toppidrett    

Johanne Killi har stått over de tre første wc-eventene men er straks 

konkurranseklar etter hoftebruddet. 
  

 Arrangement  

… Next X-prosjektet har blitt godkjent av ESPN.  

… Rennkalenderen i Oppland Freeski Cup fyller seg opp.  

     Rennet på Dombås er samarbeid med Snow&Style Midt-Norge.  

… Dombås IL har fått tildelt kvalifiseringsrennet for X Games Norway 7.    

    januar.  

… NSF ønsker at Gausdal Skilag også skal arrangere NC Skicross på   

    Skeikampen i mars. Det blir i så fall FIS-renn for både Norge og Sverige. 
 

 Anlegg  

Fred Arne har uttrykt at han gjerne vil ha hjelp i arbeidet med brukeravtalen 

for Hafjell Freepark. FK har fått den og jobber med å ferdigstille denne i 

samarbeid med FK NSF, Marit Gjerland, Eivind Gjeraker og Christopher 

Frankum. Den skal også testes i klubbmiljøene og NTG. 

 

 Kompetanse  

Henrik Gulliksrud har vært på TD-kurs i NSF-regi. 

 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  

Intet nytt siden forrige møte 
 

 

 
Langrenn 

 LK-møte 21. november 
 

 Breddeidrett   

Kretssamling 15-16år Sjusjøen 25-27.november, med 43 deltakere 
 

 Toppidrett    

… Gode resultater under WC Lillehammer, 3 utøvere til Davos, 

    hhv. Ingvild Flugstad Østberg, Mari Eide og Martin L. Nyenget. 
 

…Team Veidekke Innlandet er godt i gang, presterer som forventet. 

    Noe usikkerhet rundt økonomi i TVI fram mot 1.mai 2017, avklaringer     

     forventes å falle på plass i løpet av desember. 
  

 Arrangement  

… Første terminfestede kretsrenn gjennomført, Natrudstilrennene 26-27. nov 

… Nasjonal sesongåpning på Beitostølen 18-20. november 

… NC senior og FIS-renn på Gålå 26-27. november 

…World Cup Lillehammer 2-4. desember med 4 fra Oppland på start.  
 

 Anlegg  

Intet nytt 
 

 Kompetanse  

… Gjennomført Emit-kurs Gausdal og Eina i november 

… Planlagt Trener 1-kurs januar, Lillehammer og Midtdalen 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Langrenn/LK/M%C3%B8tereferat/OSK_LK_12_m%C3%B8tereferat%2021.11.2016.pdf


 

 

 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  

… Løpende oppdateringer legges ut på egne grupper på Facebook 15- 

     16/junior/senior, når direkte ut til målgruppene. 

… Stein Plukkerud, nytt medlem i LK er godt i gang. 

… startet prosess vedr. budsjett 2017 

 

 

Alpint 

 Telefonmøte AK 5. desember 

 Breddeidrett 

… Det er full aktivitet i alle klubber,  
 

… Vi valgte i år å ikke ha førvintersamling på Skei og heller legge en 

fartssamling i Hafjell i etterkant av planlagt E-cup. Dessverre har Hafjell ikke 

prioritert å legge snø i Olympiabakken, så da FIS kom på snøkontroll 28. 

november fantes det ikke snø i bakken og FIS avlyste E-cup. Dette skaper da 

også problemer for oss, da vi da ikke kan overta en sikret arena og må derfor 

kansellere denne samlingen. Skeisamling kommer på terminlisten igjen neste 

år. Hafjells slette arbeid har satt i gang prosesser både i Skiforbundet og 

Kulturdepartementet. Med mer enn 60 mill i støtte til snøproduksjonsanlegg 

er situasjonen utilgivelig!  
 

… Planlegging av fartssamlingen i Kvitfjell rett over nyttår er godt i gang og 

invitasjon sendt ut. 
 

Vi jobber også med utformingen av Young Attacking Vikings-konseptet, der vi 

bl.a jobber med å få finansiert en utstyrstilhenger for lettere å kunne holde 

YAV arrangement ute i klubb.  

 

 Toppidrett     

Våre eldste løpere er i full gang! 

Kjetil Jansrud har allerede tatt 2 WC-seiere i Val d’Isere (utfor og super-G) 

Maren Skjøld har kjørt inn til en 5. plass i WC og en EC-seier (slalåm) 

Hannah Sæthereng har debutert som E-cup-løper,  

Lasse Skare var tatt ut til de avlyste E-cup-rennene i Hafjell. 
 

 Arrangement  

Første terminfestede renn i kretsen vil være ØTI julerenn 4. og 5. juledag. 
 

Anlegg 

… Alle anlegg unntatt Hafjell og Hovdebakken er åpnet, 

    Hovde åpner vanligvis rundt 20. desember, Hafjell er uvisst. 

… Se forøvrig kommentar over vedr. Hafjell under Breddeidrett. 

  

 Kompetanse – i.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  -  i.a. 

 

 

   

Vedtak:  

 Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Alpint/AK-m%C3%B8ter/2015-17/OSK_AK_m%C3%B8tereferat%2005.12.16.pdf


 

 

RAPPORTERING 
 

SAK 101 REGNSKAP pr. 30.11.16 
  

Se regnskapsoversikt pr. 30.11.2016 
 

 Resultatprognose 2016 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

Alpint, freestyle, hopp/kombinert og telemark er relativt sikre. 

Mens det fortsatt er noen usikre momenter for langrenn og spesielt styre/admin, der 

det kommer en del etterfakturering fra NSF, som samles opp til årsavslutningen. 
 

Fordeling av prosjektmidler er nå gjort. 

 
Admin/styre 

Avviket (i positiv retning) jf. med revidert budsjett skyldes primært følgende tre 

faktorer: 

o Momskompensasjon, kr. 226.074, budsjettert med 160.000 

o Driftkostnader Jo, reelle tall ca. 30.000, budsjettert med 100.000 

o Aktivitetsmidler Jo (130.000) vil ikke bli brukt opp 
 

I prognosen er det tatt godt i mht. forventede kostnader, så mest sannsynlig lander vi 

på et bedre resultat, nærmere 100.000 i overskudd. 

 
Alpint 

Har avlyst to store budsjetterte breddesamlinger, Fonna og førvintersamling, derav 

overskudd, selv om det var lagt opp til et underskuddsbudsjett. 

 
Freestyle 

Ligger bra an ifht. budsjett, går med overskudd. 

 
Telemark 

Styrt underskudd for 2016 pga. ekstra aktivitet ifbm. Ungdoms-OL. 

 
Langrenn 

Det mangler en breddesamling, ellers er det meste avsluttet. Vil trolig lande på et 

underskudd på ca. 50.000, mot budsjettert underskudd på drøyt 80.000. 

 
Hopp/kombinert 

For et større underskudd enn budsjettert, som skyldes primært at NTG dekkes for 

både 2015-16 og 2016-17, for å komme i rute, dvs. 45.000 mer enn budsjettert. 

 

 

Vedtak:  

 Informasjonen tas til etterretning 

 

 Prognose Rev.budsjett  
Admin/styre -99 644 198 315 underskudd 

Alpint -661 10 401 overskudd 

Freestyle -11 214 -8 589 overskudd 

Telemark 6 398 20 014 underskudd 

Langrenn 55 370 83 158 underskudd 

Hopp/kombinert 77 486 18 198 underskudd 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/OSK_regnskap%20pr.%2030.11.16%20-%20til%20styret.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 102 BUDSJETT 2017 

 

Vedtatt budsjett 2016 alle avdelinger 

 

Kommentarer til budsjettet 
 

Det legges opp til følgende resultat for 2017: 
 

 Styre/admin  underskudd kr. 380.00o (rammebudsjett 335.000) 

 Alpint   underskudd kr. 5.000 

 Freestyle  overskudd kr. 10.623 

 Hopp/kombinert underskudd kr. 12.098 

 Langrenn  underskudd kr. 75.000 

 Telemark  overskudd kr. 3.177 

 

Styre/administrasjon 

I forslaget legges det opp til kr 380.000 i underskudd, som er kr. 40.000 mer enn i 

rammebudsjett vedtatt på Skikretstinget 2015. Dette skyldes primært en nedjustering 

av inntektspostene deltakeravgift renn (pga. usikkerhet rundt deltakerantall Birken) 

og lagskontingent (usikkerhet ifm. omlegging til digitalt medlemsregister). 
 

Styret diskuterte følgende moment: 
 

 Prosjektmidler er satt til kr. 0 

Bakgrunnen for oppretting av disse i 2014, var at skikretsen gikk med stort 

overskudd og måtte finne muligheter for å ‘bruke opp’ pengene. Situasjonen i 

2017 er at vi budsjetterer med underskudd pga. oppretting av 

kompetansestilling. De pengene som før gikk til prosjektmidler anses derfor 

nå brukt mot kompetansestillingen. 

 

 Drift- og aktivitetsmidler kompetansestilling 

Ifbm. sak 70, Revisjon Budsjett 2017, omgjorde styret kr. 130.000 fra posten 

prosjektmidler til aktivitetsmidler knyttet til Jos stilling. Her vil det stå igjen 

drøyt 100.000 i ubrukte midler pr. 31.12.16. Styret vedtok at disse 

resultatføres i 2016, slik at regnskapet for 2017 viser et mest mulig korrrekt 

bilde av påløpte kostnader. Total budsjettert pott drift- og aktivitetsmidler blir 

da kr. 200.000, som er det samme som i rammebudsjett. 

 

 Kompetansehelg høsten 2017 

Skikretstinget (eget prosjekt) erstatter et felles vårmøte. Og som diskutert på 

forrige styremøtet, er det stemning for å satse på et samarbeid med 

Idrettskretsen m.fl. om en kompetansehelg høsten 2017 framfor et eget 

høstmøte. Grenene kjører sine grenmøter uavhengig av dette. 

Styret ønsker å sette av kr. 15.000 til en breddesamling ifm. helgen, og i tillegg 

50.000 til selve konferansen inntil vi vet mer om tenkt opplegg og innhold. 

 
 Integrering 

I tråd med diskusjon på styremøte 7. november, er det satt av en egen pott til 

integrering på kr. 20.000. Dette er tenkt brukt ifbm. den planlagte 

aktivitetsdagen sammen med bl.a. Hedmark SK og hjelpemiddelsentralene. 

 

 

Vedtak: 

Budsjett 2017 godkjennes i tråd med kommentarer over. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Budsjett%202017%20Oppland%20Skikrets.pdf


 

 

SAK 103 OPPFØLGING KLUBBER VINTEREN 2016-17 

 Vi har valgt å døpe om sonemøter til utviklingsmøter. 

 

Utviklingsmøte Midtdalen  

Første utviklingsmøte ble avholdt på Vinstra 14. november med drøyt 30 deltakere fra 

Sør-Fron IL, Tormod Skilag, Harpefoss IL, Kvam IL, Ringebu-Fåvang Skiklubb, STEIL 

og Peer Gynt Alpinklubb. Det ble gjort en god jobb i forkant med å rekruttere 

møtedeltakere (Audun og Jo) Det har også vært god oppfølging i etterkant av møtet, 

med bl.a. planlegging av to basisanlegg på Gålå – ett i barneområdet i alpinbakken og 

ett oppe på skistadion, gjennomført klubbesøk i Peer Gynt Alpinklubb (Jo), og det er 

også satt opp Treningsleder-/Trener 1-kurs i Midtdalen i januar. 

 

Møteplan utviklingsmøter 2016-17 

o Norddalen (Otta) tirsdag 13. desember 

o Lillehammer tirsdag 20. desember 

o Gjøvik/Toten tirsdag 10. januar 

o Valdres tirsdag 17. januar 

o Hadeland 7. februar  
 

Det er pr. 8. desember kun 4 påmeldte til møtet i Norddalen, dette møtet vil derfor bli  

Avlyst. Jo satser heller på mer direkte oppfølging gjennom mer spesifikke klubbesøk.  
 

Til møtet på Lillehammer 20. desember er det p.t. 4 påmeldte. Dette møtet kolliderer 

med diverse skolejuleavslutninger og vil derfor bli flyttet til januar/februar 2017. 

 

  Oppfølging klubber 

Vi minner om fordeling av klubber på alle styremedlemmer, se liste i Dropbox. 

Det er viktig at denne oppfølgingen blir gjort inn mot utviklingsmøtene. Og her holder 

det ikke med e-post, det forventes at dere tar en telefon! 

 

 Intervjumal 

Utkast til intervjumal ble gjennomgått og ferdigstilt. Endelig versjon til bruk i samtaler 

med klubbene ligger i Dropbox. Det er også et ønske om at styremedlemmene lager 

korte notat som legges i en egen mappe i Dropbox etter gjennomførte klubbsamtaler. 

 
Vedtak: 

 Mal for intervju med klubber er ferdigstilt og ligger tilgjengelig i Dropbox. 

Styremedlemmer lager korte notater som lagres i en egen mappe i Dropbox. 

 

 

SAK 104 STATUS HAFJELL FREEPARK AS 
 

  Denne saken flyttes til styremøte 9. januar 2017 pga. tidsmangel. 

 

 

   

 
Neste styremøte 

....  er mandag 9. januar kl. 18.00 på Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer. 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 13. desember 2016 


