
 

 

 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr.5/2015-2017 
 

 
Dato   Mandag 25. januar 2016 

 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 

 

Til stede Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Sandra Lyngstad, Ragnvald Steile, 

Torbjørn Broks Pettersen, Pål Vist, Linda Svendsrud, Boye Skøre, Stein Ove 

Kvatningen, Goro Rykhus (på Skype) og Ellie Lein 

 

Forfall Fred Arne Hessen og Kjetil Dahlen 
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REFERAT 
 

SAK 36 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 4/2015-17 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 4/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 37 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

 

  Nye søknads- og rapporteringsrutiner i NIF 

  NIF har varslet omlegging av rapporteringsrutinene sine, med virkning f.o.m. 2016. 

  Dette kommer som konsekvens av vedtak på Idrettstinget 2015, som sier at  

  rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har 

  færre frister å forholde seg til og at de har de nødvendige dokumenter tilgjengelig på 

  søknadstidspunktet (f.eks. ved søknad om momskompensasjon),  

  ref. Enklere idrettslag 2016.  
 

  Den sentrale datoen for alle rapporter og søknader er nå 30. april. Dette medfører bl.a. 

  at Idrettsregistreringen, som tidligere ble avsluttet 31. januar, nå vil avsluttes 30. april, 

  og medlemstallene for foregående år kommer senere. Det er mulig søke om utsettelse i 

  2016 som en overgangsordning, dette må søkes via eget skjema direkte til NIF. 
 

  Det ble også vedtatt at alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent 

  elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016. Skikretsen vil følge opp dette i  

  samarbeid med idrettskretsen. 

 
  Momskompensasjon 2015 

Oppland Skikrets fikk tildelt kr. 167.797 i momskompensasjon for regnskapsåret 2014. 

Til sammenligning mottok vi kr. 195.034 for 2013 og kr. 128.308 for 2012. Nedgangen 

skyldes primært at reduserte driftskostnader som en følge av at flere store skirenn ble 

flyttet til regionen, og dermed fikk vi reduserte kostnader knyttet til overnatting. 

 
Status Årsregnskap 2015 

Det er avtalt revisjon i siste halvdel av februar, slik at det kan framlegges et 

revisorgodkjent regnskap til godkjenning av styret på styremøtet 14. mars. 

Administrasjonen er i god rute mht. dette. 

 
  Xtrem Spræk 2016 

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

også i år. Prosjektskissene ble presentert 14. januar, første møte med studentene er 25. 

januar. Sted og tid fastsettes etter hvert, men det blir en helg i april/mai.  

 
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat_4_2015-2017_14%20%20desember%202015.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/
https://itinfo.nif.no/ItINFO:Godkjente_medlemsl%C3%B8sninger


 

 

 

 

Lillehammer Skiklub og skilinja 
Ellie har hatt møte med Bjørgulv Noraberg fra Lillehammer Skiklub, etter initiativ fra 

skiklubben. Noraberg informerte kort om status i klubben, samt hvordan det jobbes 

med å opprettholde tilbudet om trening for elevene på Lillehammer vgs. De håper at 

skikretsen fortsatt vil støtte satsningen og hjelpe til med å spre informasjon til 

målgruppen når nye elever skal rekrutteres. Dette er skikretsen positiv til. 

 
Ungdoms-OL 2016 
Det nærmer seg vinterens store happening, som arrangeres i perioden 12-21. februar. 

Skikretsen har ingen formell rolle, men flere av skikretsens representanter har sentrale 

funksjoner under arrangementet. 

o Marit har studentoppfølging ifbm. besøk av tyske ungdommer og en workshop 

for dem, unge norske ledere og HiL-studenter. Hun deltar også på en 

seminarrekke på HiL 16, 17, 18 og 19. februar, den 19. som møteleder. Som en 

del av idrettsstyret skal hun også følge opp en del besøkende på hospitality-

programmet, i tillegg til å delta på Skiforbundets samling for kretsledere 19-21. 

februar. 

o Sandra har ansvar for den norske langrennstroppen 

o Goro og Boye er involvert i telemarkhappeningene 

o Kjetil og Torbjørn jobber, med hovedansvar for hhv. transport og 

Birkebeineren skistadion, det samme er Jan Erik Fossheim i alpinkomiteen, 

som ansvarlig for Hafjell. 

o Linda skal være ass. rennsekretær i hoppbakken 

o Ellie skal være ass. rennsekretær på langrenn 
 

  Under et internasjonalt arrangement som Ungdoms-OL (YOG), er mange kompetente 

  folk innenfor ungdom og toppidrett samlet på ett sted. HiL har derfor invitert noen av 

  dem til å dele sin kunnskap i februar gjennom fire seminarer med sportsrelaterte 

  temaer for ledere, trenere, foreldre og andre interesserte, klikk her for å lese mer 

    
  Anlegg 

 Ref. sak 25/2015-17, styremøte 9. november, der det ble vedtatt å ta et initiativ 

overfor de andre eierne i Hafjell Freepark AS vedr. kompensasjon for 

styreleder ifbm. ulike oppdrag. Brev ble sendt pr. E-post rett etter møtet, men 

verken Øyer kommune eller Hafjell Alpin har svart på henvendelsen. Ellie 

følger opp med en ny e-post. 

   
  Informasjon fra valgkomiteen i NSF 

  Marit er medlem i valgkomiteen, som skal intervju alle sittende styremedlemmer i 

  NSF som ønsker gjenvalg i løpet av Ungdoms-OL. Nytt av året er at også klubber kan 

  fremme forslag på kandidater, i tillegg til skikretsene. Informasjonsbrev til alle klubber 

  ble sendt ut fra NSF  fra 27. januar. Forslagsfrist er 1. mars. 
 

  Det er viktig at skikretsen jobber aktivt for å få inn flere representanter fra Oppland, 

  både i hovedstyre, grenkomiteer m.m. Alle styremedlemmer bes om å vurdere  

  potensielle kandidater og melde dette inn via klubb eller krets innen fristens utløp 1. 

  mars. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

http://www.hil.no/hjem/nyheter/hil_arrangerer_internasjonale_seminar_under_ungdoms_ol
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Brev%20til%20skiklubbene%20vedr%C3%B8rende%20kandidater%20til%20tillitsverv.pdf


 

 

SAK 38 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Freestyle 

 OSK Freeski Cup er nå en realitet. Cupen skal bestå av 5 konkurranser, 

inkludert finale med KM på Skeikampen. Det blir rangering i hver enkelt 

konkurranse, med sammenlagtrangering av de utøverne som har deltatt i 

minst 3 konkurranser i klassen 11-12 år og i klassen 13-15 år. I klassen 10 år og 

yngre er det ingen rangering. 
 

Følgende konkurranser er planlagt pr. nå 

* Hafjell                         lørdag 30. januar 

* Varingskollen            lørdag 20. februar 

* Dombås                      søndag 13. mars 

* Skeikampen (KM)    helgen 16 og 17. april 
 

 Marte Høie Gjefsen fra Lillehammer Skiklub deltar i skicross under X Games i 

Aspen 29-31. januar. 

 Johanne Kill, Dombås IL er uttatt til å delta i Big Jump i X-Games i Oslo 24-

28. februar. 
 

 Resultater 

… Dew Tour i Breckenridge USA 10-14. desember 2015 

o Johanne Killi, Dombås ble nr 4 i Slopestyle 
 

… NC Freeski Skeikampen 19. desember 2015 

o  Petter Ulsletten, Dombås, nr. 3 

o  Martin Kvatningen, Dombås, nr. 8 
 

… WC skicross i Watles i Italia 16 og 17. januar 2016 

o  Marte Høie Grefsen, Lillehammer Skiklub, nr. 4 og nr. 8 (to renn)  

 

 

Telemark 
 

 Treninger for alle i gang torsdagskvelder fra nyttår, i Kjusbakken, Hafjell. 
 

 Norgescup 1.renn på Geilo, klassisk sprint helga før jul. Mathilde Ilebrekke, 

Nordre Land IL, seier i kvinner senior. Lasse Skøre, Vang IL, nr. 5 herrer 

senior (m/fall). 
 

 Norgescup 2. renn i Sogn sist helg, klassisk sprint: Mathilde Ilebrekke nr 1, 

Guro H. Kjølseth Nordre Land IL/Molde nr. 3 kvinner senior. Ådne 

Kristenstuen, Nordre Land IL nr. 3 herrer senior. 
 

 NM klassisk i Sogn 17. januar: Mathilde Ilebrekke nr 1, Ådne Kristenstuen nr 3. 
 

 Uttak til WC-runde Frankrike og Spania: Mathilde Ilebrekke. Nordre Land IL 

Uttak til jr-VM Frankrike og WC-runden: Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL 

Uttak kun jr-VM: Guro H. Kjølseth, Nordre Land IL 

 

 

Langrenn 

 LK-møte avholdt mandag 11. januar, referat 

 Det har vært mye fokus på kuldegrenser de siste par ukene. Øyersprinten 9/1 

ble avlyst og flyttet til 28/2, mens KM ble flyttet fra Skrautvål til Beitostølen 

og ble gjennomført etter planen. 

 Det er mye jobb med logistikk ifbm. NC og NM 
 

 

 

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/1/osk-freeski-cup-2016/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Langrenn/LK/M%C3%B8tereferat/OSK_LK_6_m%C3%B8tereferat%2011.01.2016.pdf


 

 

Hopp/kombinert 

 Sesongen er i gang, men det har vært en trøblete oppstart pga. kulde og lite 

snø. To første rennene i Regioncup ble avlyst, men det ble gjennomført 

vellykket samlingshelg på Raufoss som erstatning for Regioncup i Gausdal.  
 

 De fleste anlegg er nå oppe og går.  
 

 Komiteen har vært i dialog med Sør-Fron vedr. anleggsplaner – de har fått 

kontaktinfo både i krets og sentralt mht. å få tips og gode råd.  
 

 Dialog i komiteen – og med Hedmark for å få til busstransport til HL. Planer 

skrinlagt pga. manglende interesse, det blir ingen felles organisert transport 

for hopp og kombinert.  
 

 Lagledere på hopptreff, Solan og HL utpekt.  
 

 Samarbeidsmøte med Olympiaparken gjennomført. God dialog. 
Olympiaparken ønsker å legge til rette for størst mulig aktivitet og kommer 
med avtaleforslag som grunnlag for videre samarbeid. 

 

 Vedtatt støtte til Lillehammerhopp på kr. 25.000 til trenerutgifter, tas fra 
2015-budsjett hvis mulig. 

 

 Gode sportslige resultater!  
 

o Svært gledelig med Kenneth Gangnes, som har prestert bra i World 
Cup og slo til med 1. og 2. plass i VM skiflygning i Kulm. Maren 
Lundby har deltatt i World Cup i Sapporo (8. og 10. plass)  
 

o Flere unge lokale gjør det også bra, bl.a. Jesper Ødegaard, Leif Marius 
Hagemoen, Sverre Aas Myhr, Mads Bjerke Myhren, Anders Ladehaug 
og Are Sumstad, Ingebjørg Saglien Bråthen (alle hopp) og Lars Ivar 
Skårset (kombinert) har alle levert gode resultater i Norgescup. 
 

o Historiske begivenheter for Kvinne-Kombinert; 
... Uoffisiell COC i Høydalsmo; Thea Øihaugen deltok og vant 
… FIS Youth Cup i Harrachov; Thea Øihaugen deltok som 1 av 3 
norske jenter, kom på 4.plass begge konkurransedager.  
 

o Hopptreff finale 2016: Seier laghopp til Oppland (13-16 år) 
 

o Kombilekene 2016: Seier i begge jenteklassene og team-sprint, gode 
resultater også i gutteklassene, bl.a. 2.plass i team-sprint. 

 
 

 

Alpint 

 På grunn av mildvær før jul og sen igangkjøring av nytt snøkanonanlegg i 

Hafjell måtte de terminfestede kvalik-rennene på Hafjell i romjulen flyttes fra 

planlagt 27. 12 (SL) og 28.12 (SSL). Eneste mulige dato for flytting var 2. og 3. 

januar, men dette ville kollidere med planlagt fartssamling på Kvitfjell med 

mange deltagere fra kretsen. Som et kompromiss ble det besluttet i 

ekstraordinært AK-møte 22. desember at SSL rennet ble flyttet til 2. januar og 

at det beholdt sin kvalikstatus. SL rennet ble flyttet til 3. jan men mistet sin 

kvalikstatus for å ikke ødelegge for mye for fartssamlingen. Dette ble et 

kompromiss som sørget for at LSK og ØTI fikk arrangert «Hafjell 

alpinfestival», noe de har tatt mål av seg skal utvikle seg til å bli den offisielle 

åpningen på rennsesongen, samtidig ville det være mulig å avvikle 

fartssamling med tilstrekkelig mange løpere og løypemannskaper. 
 

 På grunn av FIS fartsuke i uke 3 og NSF breddesamling i Hafjell 29-31. januar 

er neste rennhelg i kretsen først helgen 6-7. februar. 
 

 Vellykket og solid gjennomført fartsuke i Hafjell 20-24. januar 

 
 

 



 

 

 Kjetil Jansrud fortsetter å prestere på meget høyt nivå og har fått to WC-seire 

allerede. Maren Skjøld fra Gjøvik Skiklubb har gjort det stort i divisjonen 

under WC, med blant annet to EC-seire, og hun fikk endelig sin WC-debut i 

Flachau 15. januar.  Hannah Sæthereng fra Harestua ble norgesmester i 

superkombinasjonen U18 sist helg. 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 
 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 39 ANSETTELSE PROSJEKTSTILLING ‘SKIUTVIKLER’ 
Det har blitt gjennomført intervjuer med fem gode kandidater til stillingen. Til stede 

var Marit, Audun og Ellie. Det var vanskelig å skille de beste kandidatene, men vi 

landet til slutt på å innstille Jo Mork til stillingen. Han har takket ja. Jo jobber i dag 

som sportssjef i Telemark i Skiforbundet. Han begynner i jobben 1. mai. 

 

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning og støtter ansettelsen av Jo Mork 

 

 

 

 

SAK 40 PROSJEKTMIDLER ASYLMOTTAK 

Sak ble lagt ut på hjemmesidene etter forrige styremøte, med søknadsfrist 15. januar. 

Ved fristens utløp hadde det kommet inn to søknader: 
 

 Kvam IL 

 Øyer-Tretten IF 
  

Styret er positive til begge søknadene. 
 

 

Vedtak: 

Styret vedtar å fordele kr. 10.000 til hvert av de to prosjektene. I tråd med  

  utlysningsteksten vil pengene først bli utbetalt til klubb når prosjektene er  

  gjennomført og rapport sendt inn. Beløpet kan evt. reduseres dersom det ikke kan 

  framlegges tilstrekkelig med dokumenterte kostnader.  
 

De resterende 30.000 kan utdeles fortløpende til klubber som melder sin interesse for 

  gjennomføring av tilsvarende arrangement, førstemann til mølla. 

 

 

   

 

 

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/1/utlysning-prosjektmidler/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Prosjektmidler%202015-16/S%C3%B8knad%20prosjektmidler%20Kvam%20IL%20januar%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Prosjektmidler%202015-16/S%C3%B8knad%20prosjektmidler%20%C3%98TI%20januar%202016.pdf


 

 

 

SAK 41  VÅRMØTE 2016, inkl. breddesamling 
 Styret har tidligere diskutert muligheten for å arrangere et Vårmøte på Beitostølen 20-

21. mai, evt. kombinert med en kompetansehelg og en breddesamling for ungdommer 

parallelt, jf. sak 19/2015-17. Alternativet er å arrangere en tilsvarende helg i 

september, som en kick off på sesongen 2016-17.  
 

  Audun, Ellie og Marit har snakket litt videre om form, sted og innhold, uten å lande på 

noe konkret, men inviterer styret til en diskusjon om å flytte møtet til høsten. 
 

 Det er mye aktivitet som skjer om våren, både innenfor og utenfor idretten – og flere 

av våre medlemmer har nok skiftet noe fokus når vi kommer til mai. Det bør være 

vårmøter i de ulike grenene, men spørsmålet er om vi i år skal la disse gå grenvis og 

uavhengig av et fellesmøte og heller utsette en storsamling til høsten.  
 

 Argumenter for dette kan være: 

o Vi kan ha større fokus på den nye stillingen og Jo Mork kan i større 

grad arbeide fram mot en høstsamling med tiltak for klubbene – som 

presenteres der. Det betyr igjen at vi kan tilby møter og 

temasamlinger som går parallelt og få til en «kurs- og 

kompetansehelg» sammen med grenenes høstmøter 
 

o En høstsamling betyr ikke at vi ikke også arrangerer en breddesamling 

for ungdom på tvers av grener, men vi får bedre tid til å planlegge og 

benytte oss av en ekstraressurs i administrasjonen 
 

o Vi får mer tid og fokus til å presentere nytt skipolitisk dokument 
 

o Samlingen Xtrem Spræk arrangeres i vår og dette kan få mer fokus i 

administrasjon og styre 
 

o Når det gjelder sted for samlingen, uavhengig av om den arrangeres i 

vår eller i høst, må dette diskuteres nøye – i forhold til hvor det er 

mest sannsynlig at vi får mange deltagere. Dersom vi skal arrangere 

kurs/samling, vil det kanskje også være behov for å bruke hall til en 

del aktiviteter. 

 
 

 

Vedtak: 

På bakgrunn av en kort diskusjonsrunde vedtok styret å opprettholde Beitostølen som 

  arrangørsted, men flytter arrangementet til høsten, en lørdag-søndag medio  

  september. Dato landes så snart som mulig, Ellie følger opp. 
 

Grenkomiteene får ansvar for å arrangere sine respektive grenvise vårmøter. 

 

 

 

SAK 42  HANDLINGSPLAN 2015-17, status 
 Vi minner om dokumentet Handlingsplan 2015-17, som ligger i Dropbox og kan 

revideres av alle styremedlemmer.  
 

  Det er naturlig at det gjøres en oppsummering og evaluering av Handlingsplanen etter 

endt sesong. Styret ønsker derfor å sette av god tid på styremøtet 9. mai til 

Handlingsplan, med rapportering og oppfølging av planen, både for hovedstyret og 

hver enkelt gren.  
 

  



 

 

 Det vil bli laget en forenklet versjon av excel-filen i Dropbox, en Operasjonsplan, som 

styremedlemmene kan bruke som utgangspunkt for en kort presentasjon av status for 

sine respektive omåder/grener på styremøtet 9. mai.  Denne vil bli presentert på 

styremøte 14. mars. 
 

 I forbindelse med evalueringen av Handlingsplanen vil det også bli gjennomført en 

revisjon av budsjettene for 2016, i tillegg til å jobbe fram prioriterte fokusområder for 

sesongen 2016-17, bl.a. innen integrering og antidopingarbeid. 

 

 

  Vedtak: 

                             Styret vedtok å ha Handlingsplanen som hovedtema på styremøtet 9. mai, med 

oppsummering, evaluering og forslag til prioriterte fokusområder for sesongen 2016-

17.  

 

 

 

SAK 43 SKIPOLITISK DOKUMENT 2016-20, HØRINGSUTKAST 
 

 NSF har sendt ut følgende dokument 
 

 Høringsutkast Skipolitisk dokument 2016-20  

 Tilhørende ppt-presentasjon 

 Klubbundersøkelse, resultater Oppland 

 

 Marit gikk kort gjennom oppbygging, struktur og hovedområder i høringsutkastet, 

 som er laget etter en helt ny og mer konkret modell enn tidligere skipolitiske 

 dokument. 
 

 Det er ønskelig at hvert styremedlem leser gjennom høringsutkastet og kommer med 

 tilbakemeldinger/innspill til Marit, Audun og Ellie innen 7. februar. Det skal også 

 meldes inn uansett – også om dere IKKE har noen forslag til endringer.  
 

 Høringsfrist til NSF er 10. februar. 

 

 

  Vedtak:  

  Styret vedtok prosess som skissert over, alle styremedlemmer leser gjennom  

  høringsutkastet og sender inn sine tilbakemeldinger innen 7. februar.  

  NB! Det skal sendes en tilbakemelding dersom man IKKE har noen innspill. 

 

 

 

SAK 44  PROGRAMSATSNINGSMIDLER RULLESKI 2016 

  Det har kommet inn tre søknader fra anlegg tilknyttet Oppland Skikrets. 

 Anleggskonsulent Fred Arne Hessen har foreslått følgende innstilling: 
  

 Lygna Skisenter (søkte også i fjor, fikk ikke da) 

 Dombås IL (har også søkt Nord-Østerdal Skiskytterkrets) 

 Skeikampen  

 

 Innstilling fra kretsen skal behandles av Norges Skiforbund og Norges 

 Skiskytterforbund i fellesskap. 

   

  Vedtak:  

  Styret støtter den foreslåtte innstillingen av de tre søknadene. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/H%C3%B8ring-%20skipolitisk%20dokument%202016-2020.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Skipolitisk%20dokument%202016-2022,%20presentasjon%20til%20h%C3%B8ringsutkast.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Klubbunders%C3%B8kelseNorgesSkiforbund2015(Oppland).pdf


 

 

 

 

 

SAK 45  STATUS INTEGRERING 

  NSF har bedt om en statusrapport fra skikretsen i kjølvannet av møtet på Honne i 

 høst. Styret har følgende punkter på aksjonslista for integrering i skikretsen: 
 

 Ridderuka 3-10. april 2016, Beitostølen: 

Både Marit, Ragnvald, Torbjørn og Goro vil være til stede 0g tilgjengelige 

under arrangementet 
 

 Deltagelse på Grenseløse dager 2016 i samarbeid med NIF og Idrettskrets 
 

 Se på muligheten for å arrangere en åpen skidag for funkiser, f.eks. i 

samarbeid med studenter på HiL 
 

 Kompetansehelg/samling i september på Beitostølen 

Vi ønsker å bruke denne helgen til også å sette fokus på integrering, mer 

detaljer om innhold kommer seere. 
 

 Kontakt inn mot Idrettskrets 

 

 

  Vedtak:  

  Styret følger opp den foreslåtte planen, Ragnvald sender en kort rapport til NSF v/ 

  Anne Ragnhild Kroken og Toril Skaflestad. 

 

 

 

 

Neste styremøte er mandag 14. mars 2016 kl. 18.00 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 28. januar 2016 
 


