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REFERAT 
 

 

SAK 112 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 12/2015-17  
    

 

 

 

 

   

  Vedtak:  

   Referat nr. 12/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 113 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

  
Skidag for funksjonshemmede 

… ble arrangert på Budor lørdag 28. januar, ledet av skikretsens 

integreringsansvarlige, Ragnvald, i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Oppland 

og utstyrsleverandører fra Bardum, Sitski Norway og Hjelpemiddelspesialisten. Det 

kom 7 deltakere med familier, hhv. 4 fra Hedmark og 3 fra Oppland.  Ingen ønsket å 

bli medlem i en klubb. 

 
Xtrem Spræk 2017 

Vi satser på å gjennomføre Xtrem Spræk i samarbeid med BOL-studentene på HiL 

også i år. Sted og tid fastsettes etter hvert, men det blir en helg i mai.  

 
Ansettelse Martin Galleberg 

Marit, Audun og Ellie har hatt møte med Martin Galleberg vedr. vikariat for Jo i hans 

permisjonstid. Martin er tilbudt og har takket ja til et vikariat i 50% stilling i perioden 

01.02.17 – 31.03.18. Martin er allerede godt i gang i jobben. 

 
Jubileumspokalen 2017 

  Jubileumspokalen er en hederspris som deles ut årlig til en mannlig og en kvinnelig 

  utøver i juniorklassen i alle kretser. Den ble delt ut for første gang i 2015, til hhv. 

  Kristoffer Hettervik, alpinist fra Lillehammer Skiklub, og Johanne Killi, freeskikjører 

  fra Dombås IL. I 2016 ble den tildelt Sigrid Snuggerud, Gjøvik Skiklubb. Vi oppfordrer 

  nå grenkomiteer og klubber om å komme med forslag til aktuelle kandidater for 2017, 

  siste frist tirsdag 18. april, Klikk her for å lese mer. Tid og sted for utdeling kommer. 

 
Astmasaken 

Marit orienterte kort om rapporten som ble lagt fram forrige uke. 

 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%2012_2015-2017_9.%20januar%202017.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%2011_2015-2017_12.%20desember%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%2011_2015-2017_12.%20desember%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2017/2/jubileumspokalen-2017/


 

 

Prisnivå Olympiaparken 

I forbindelse med bygging av skileikanlegg i snø på Birkebeineren Skistadion har det 

kommet innspill til skikretsen vedr. høyt prisnivå på idrettens bruk av anlegg i 

Olympiaparken AS, som er et heleid kommunalt aksjeselskap. Dette gjelder både 

Birkebeineren skistadion, Lysgårdsbakken og Kanthaugen. Det er vanskelig for 

klubbene å fronte en slik sak, og det er derfor et ønske fra disse om at skikretsen følger 

opp saken.  
 

Styret diskuterte saken og kom fram til at dette må tas opp som egen vedtakssak på 

styremøte 3. april. Før den tid tar skikretsen et initiativ til å samle de aktuelle 

skiklubbene i Lillehammer-regionen til et møte for å kartlegge situasjonen, samt 

innhenter gjeldende avtaler mellom NSF og Olympiaparken. I tillegg vil skikretsen 

gjennomføre en befaring av skistadion mtp. bygging av skileikanlegg og innhenter et 

pristilbud.  

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 
 

Administrasjonen følger opp sak om Olympiaparken som følger 

o Ta initiativ til møte med aktuelle klubber 

o Innhente gjeldende avtaler mellom NSF og Olympiaparken 

o Innhente pristilbud for bygging av skileikanlegg i snø på Birkebeineren 

Skistadion 

 

 

 

 

SAK 114 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Hopp/kombinert 
 

 Breddeidrett  

… Kombinert: Det er avholdt flere rekrutteringsrenn i kretsen så langt i vinter. 

Fokuset har vært på enkle langrennsløyper med raske avviklinger av 

kombinert. Kretsen ser et behov for mer samordning opp mot arrangører for 

neste sesong. Fokuset bør være å ikke arrangere renn etter mal fra World Cup 

for yngre utøvere, men med en større vektlegging på aktivitet og mestring for 

flest mulig. 
 

… Hopp: Det arrangeres Telenor-karusell og hoppskoler med fokus på 

allsidighet og skileik i flere miljøer. I tillegg arrangeres renn for yngre 

årsklasser. Ser ut til å være relativt få rennhelger totalt i Hedmark og Oppland 

i vinter på terminlista, må evalueres i samråd med klubbene etter endt sesong.  

 

 Toppidrett     

Oppland har hatt utøvere i mange internasjonale renn så langt i vinter, i World 

Cup, Junior-VM og Nordisk Juniorlandskamp. Kretsen markerer seg med flere 

gode resultater. 

…. Maren Lundby – enkeltseire i WC 

… Jesper Ødegaard, Mats Bjerke Myhren og Ingebjørg Saglien Bråthen deltok i 

Jr-VM hopp, Lars Ivar Skårset i kombinert.   

… Robert Johansson stabil i WC hopp for herrer 
 

 Arrangement  

Se breddeidrett 
 



 

 

 Anlegg  

Anlegget i Fron ser nå ut til å være nærmere en realisering. Vi har bedt om 

fokus på muligheter i tråd med ønsket om arrangement som ivaretar 

breddeidretten. Kombinert for yngre utøvere trenger ikke langrennsarenaer 

med internasjonal standard. 
  

 Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon   

Hopp/kombinert sin Facebook-side blir godt ivaretatt og oppdateres jevnlig. 

Ellers intet å melde. 

 

Freestyle 
 

 Breddeidrett  

Det jobbes svært godt i klubbene og tilveksten er stor. Dombåsmiljøet samler 

opptil 190 unger på trening og Gausdalsmiljøet rekrutterer godt. 

Lillehammermiljøet startet godt, men må følges opp mer. 
 

 Toppidrett     

Johanne Killi tok sin første WC seier i slopestyle i Quebec og viser storform 

foran X Games på hjemmebane. Markus Kleveland (Dombås IL) er i en egen 

klasse i verden for tida og satte historiens første quad cork i konkurranse i X 

Games Aspen. Dombås IL har tre deltagere i X Games Hafjell. 
 

 Arrangement  

Oppland Freeski Cup er i full gang og viser stor vekst i deltagelse. Helgas 

arrangement på Dombås hadde over 60 påmeldte, som er nesten dobbelt så 

mange som sist år. Neste renn er i Varingskollen i helga og kan rapporteres 

om på styremøtet. 
 

 Next X Snowcamp tar form og første samling blir på Skiekampen 26. februar. 

Dette er åpne samlinger for barn mellom 8 og 12 med coacher fra NTG, 

landslaget og Skeikampen Freeski Team. 
 

 Anlegg   

Det jobbes med brukeravtale til Hafjell Freepark. 
 

 Kompetanse 

I.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon   

FK planlegger innkjøp av egne beachflagg, bannere og merch til bruk under 

arrangementer framover. Vi holder oss til budsjett. 

 

Langrenn 
 

 Breddeidrett  

I.a. 
 

 Toppidrett     

… Nordisk Juniorlandskamp: Oppland hadde tre uttatte utøvere; Ansgar 

Evensen, Dorthe B. Seierstad og Tuva Bakkemo. 

… Junior-VM: Gull og sølv til Marte Mæhlum Johansen og sølv til Petter 

Stakston 

… U23-VM: Sølv til Thea Krokan Murud 

… VM i Lahti: Ingvild Flugstad Østberg, Mari Eide og Håvard Solås Taugbøl er 

tatt ut i den norske troppen 
 

… TVI presterer godt på NC- og COC nivå 
 



 

 

 Arrangement  

… KM distanse gjennomført på Lillehammer 28-9. januar, solid gjennomført. 

Det har kommet et innspill fra ØTI ang tøffe løyper, LK og arrangør har gitt 

svar til ØTI, blir muligens sak på vårmøtet 
 

… NM på Lygna ble et strålende arrangement. Mye publikum og gode TV-

bilder 
 

 Anlegg  

Hedalen IL og Rinna IL er tildelt midler til innkjøp av løypemaskiner. 
  

 Kompetanse 

Trener 1 barmark i Midtdalen mai/juni og Trener 1-kurs i Norddalen er under 

planlegging. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon   

… Løpende oppdateringer av grupper på Facebook 15-16/junior/senior 

… Positive signaler vedr. overforbruk/underskudd i TVI 

… Vil gjerne kjøre SUM/SPD-prosess i LK 

 

Alpint 
 

 AK-møter 

Det er blitt avholdt to AK-møter i perioden, hvorav det ene i sin helhet ble 

brukt til å diskutere søknad om fravikelse av OSK sine kvalikregler for å 

bestemme puljeplasser til Hovedlandsrennet pga. skade. Et enstemmig AK 

følte seg bundet av vedtak gjort på høstmøte i 2015, og søknad ble derfor 

avslått til tross for at løper har hatt veldig sterke resultater forut for skaden. Vi 

tror at reglene bestemt på dette høstmøtet vil stå seg, da uttak blir gjort på 

objektive kriterier og det ikke gir rom for synsing.  
 

 Breddeidrett  

… Rennsesongen er godt i gang, og det er allerede avhold flere kvalikrenn, og 

også KM i super-G og storslalåm. 

… Oppland Skikrets alpint sitt store prosjekt «Young Attacking Vikings» er 

rullet i gang med klubbarrangement. YAV i klubb har til hensikt å få til en 

skiaktivitet tilpasset nybegynnere, og det er også et ønske å komme tettere på 

foreldre, med bl.a. preppekurs, skitrening for foreldre osv. Så langt har det 

vært arrangert hos Peer Gynt Alpint, Lillehammer Skiklub og ØTI-alpint. 

Både hos PGA og ØTI ble det avhold «mødre-kurs», det var suksess. LSK 

hadde parallellslalåm, som engasjerte både nye og gamle alpinister. 

YAV hos Harestua er planlagt 18 februar, Aurdal neste uke og Gjøvik 8. mars. 

   Vi holder også på med planlegging av et YAV arrangement i forbindelse med 

   WC i Kvitfjell 25. februar, der kretsens løpere får adgang til eget område i 

   paddock med etterfølgende parallellslalåm i familiebakken på Kvitfjell etter 

   utforrennet. 
 

 Toppidrett     

… FIS Fartsuke ble arrangert i Hafjell i regi av Lillehammer Skiklub 25-29. 

januar, med god hjelp fra naboklubber. Her var det flere gode lokale 

prestasjoner, anført av Hannah Sæthereng (U18/Harestua IL) som tok sølv i jr 

I NM i utfor og superkombi. Hannah vant også gull i jr I NM i storslalåm og 

sølv i SL på Voss sist helg. 
 

… Under ECO-cup på Trysil i slutten av januar ble Amalie Harildstad 

Bjørnsgaard (Lillehammer Skiklub U16) tatt ut til å representere Norge under 

Pokal Loka i Slovenia. Her kjørte hun inn til 23. plass i storslalåm og 32. plass 

i slalåm. Pokal Loka er regnet som et av de mest prestisjefylte U14/U16- 

rennene i Europa, med sterk deltagelse fra de fleste europeiske skinasjoner.  
 



 

 

… Oppland har to representanter i VM alpint. Kjetil Jansrud vant sølv i SG og 

fjerdeplass i utfor. Maren Skjøld (Gjøvik Skiklub) deltok på det norske laget i 

alpin lagkonkurranse (slått ut i kvartfinale), hun skal også kjøre slalåm senere 

i VM. 
 

 Arrangement  

Se breddeidrett 
 

 Anlegg  

I.a. 
 

 Kompetanse 

Planlegger Trener 1-kurs til høsten. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon   

Se AK-møter  

 
Telemark 

 

 Breddeidrett  

… "Åpen dag" Gålå med Peer Gynt Alpin siste helga i januar. Nedslagshenger 
og instruktører for telemark på plass. Bra respons.  
… Vi har startet opp igjen tilbud om kveldstrening Kjusbakken Hafjell, trener 
Sondre Skrebergene.  
… 10 stk fra Oppland på tur til Kina i januar, NSF invitert ifbm OL2022...  
… Åpen juniorsamling Valdres Alpinsenter siste helga i januar, regi NSF. 
Sondre Skrebergene med som trener.  

 

 Toppidrett     

… World cup-runder Europa januar: Mathilde Ilebrekke, Nordre Land IL, fire 
2.plasser og en 3.plass. Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL, karrierebeste med 
4.plass i parallell i Tyskland.   
… NM klassisk Bjorli: Mathilde Ilebrekke, NLI, Norgesmester.  Ådne 
Kristenstuen, NLI, bronsemedalje.  
…NC sprint Bjorli: Både Mathilde Ilebrekke og Ådne Kristenstuen nr. 1.  
…NM sprint Asker:    Mathilde Ilebrekke, NLI, Norgesmester, Ådne 
Kristenstuen, NLI, sølvmedalje.  
… NM parallell Asker: Mathilde Ilebrekke, NLI, sølvmedalje. Ådne 
Kristenstuen, NLI, utslått kvartfinale.  

 

 Arrangement  

Se breddeidrett 
 

 Anlegg  

I.a. 
 

 Kompetanse 

I.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon   

TK/OSK støtter åpen dag Gålå ved å dekke kostnad ifbm. mannskap til 
Nedslagshenger.  

 

 

 

Vedtak:  

Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 



 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 115 STATUS HAFJELL FREEPARK AS (HFAS) 
 

Fred Arne, som er styreleder i HFAS, ga en kort gjennomgang av historikken fra 

etableringen av selskapet, som var et initiativ fra NSF primært for å kunne søke om 

tippemidler i forkant av Ungdoms-OL. Marit Roland Udnæs var styreleder den første 

tiden, før Fred Arne Hessen overtok vervet og sitter fortsatt. 
 

I etterkant ser vi at det har vært betraktelig mer jobb som eier av anlegget en det som 

ble forespeilet av NSF i forkant. HFAS ligger p.t. som nr. 3 på lista over anlegg i Øyer 

kommune, og det vil trolig gå noen år til før spillemidlene blir utbetalt. Selskapet har 

for øvrig god økonomi. Det står igjen utstyr som arv etter Ungdoms-OL, og det vil også 

bli liggende igjen en arv etter X Games. 
 

Utkast til brukeravtale ligger nå hos departementet for uttale om bl.a. spørsmål om 

eier- og bruksrettigheter til utstyr som Skiforbundet har. Målet er å ha en solid 

brukeravtale å presentere når man skal i møter med Hafjell Alpin AS. Det er viktig 

med god forankring hos de lokale klubbene. Når brukeravtalen er på plass, er det 

ønske om å etablere en ‘brukergruppe’ som skal se på hvilke utviklingsmuligheter som 

finnes, bl.a. lyssetting og bruk av områder uten å måtte sperre av deler av løypa 

(kulvert). 
 

Selskapets styreleder Fred Arne har gjort en viktig og god jobb for skikretsen som 

styreleder i HFAS. Styret har tidligere sendt to henvendelser til de to andre eierne, 

Øyer kommune og Hafjell Alpin AS, om økonomisk vederlag for bl.a. tapt 

arbeidsfortjeneste for Fred Arne, uten at de har respondert. Skikretsstyret vedtar 

derfor nå å utbetale kompensasjon på grunnlag av bilag, og viderefakturerer de to 

andre eierne for hver sin 1/3.  
 

Fred Arne stiller også sin plass som styreleder til disposisjon. Skikretsen bør fortsette å 

inneha ledervervet for derigjennom å sikre idrettens interesser i anlegget. 

Skikretsstyret følger opp saken. 

 
Vedtak:  

 

Informasjonen tas til etterretning. 
 

Styreleder i HFAS, Fred Arne Hessen, vil få dekket reelle kostnader knyttet til vervet 

av Oppland Skikrets, som igjen viderefakturer 1/3 til hver til de to andre eierne, Øyer 

kommune og Hafjell Alpin AS. 
 

Styret følger opp hvem som kan overta vervet som styreleder i HFAS etter Fred Arne. 

 

 

SAK 116 STATUS OPPFØLGING KLUBBER, UTVIKLINGSMØTER m.m. 
 

 En kort oppdatering, status og informasjon om videre planer ble tatt på styremøtet. 

Det er viktig at alle dokumenterer sin kontakt med klubber gjennom skriftlige 

rapporter i Dropbox, bl.a. med tanke på videre oppfølging i årene som kommer. 
 

  På Hadeland planlegges det et møte i samarbeid med Oppland Idrettskrets onsdag 8. 

mars. Skikretsen vil se på muligheten for tilsvarende samarbeid ifbm. møter i 

Norddalen og Valdres. I Lillehammer-regionen legges det opp til egne klubbkvelder for 

hhv. Søre Ål IL og Lillehammer Skiklub, og evt. å samle klubbene i Gausdal. 

 
Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning. 

Styremedlemmene fortsetter oppfølging av klubber, inkl. skriftlig rapportering. 



 

 

SAK 117 PROSESS SKIPOLITISK DOKUMENT/UTVIKLINGSMODELL 
 

Siste del av prosessen mot Handlingsplan 2017-19 for Oppland Skikrets, med 

utgangspunkt i Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM) og Skipolitisk dokument 2016-

2020 (SPD), ble gjennomført. Det er dermed ikke behov for å ha en egen samling for 

dette søndag 5. mars, og denne avlyses. 
 

Administrasjonen vil ferdigstille et utkast til Handlingsplan 2017-19, basert på 

gjennomført prosess, prioriterte mål innen de ulike områdene, forslag til tiltak og 

påfølgende prioritering av disse. Utkastet vil bli egen sak på styremøtet 3. april, der 

endelig forslag til Handlingsplan vil vedtas. Det er Skikretstingets delegater som skal 

endelig godkjenne skikretsens Handlingsplan 2017-19 på Skikretstinget torsdag 4. 

mai. 

 

 

  Vedtak:  
 

Administrasjonen ferdigstiller utkast til Handlingsplan 2017-19 til styremøte 3. april 

basert på gjennomført prosess på skikretsens styremøte 9. januar og 20. februar. 

 

 
 

 

Neste styremøte 

....  er mandag 3. april kl. 18.00 på Fakkelgården 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 21. februar 2017 


