
 

 

 

 
 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr.6/2015-2017 
 

 
Dato   Mandag 14. mars 2016 

 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 

 

Til stede Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Fred Arne Hessen, Ragnvald Steile, 

Torbjørn Broks Pettersen, Pål Vist, Linda Svendsrud, Boye Skøre, Kjetil 

Dahlen, Goro Rykhus (på Skype) og Ellie Lein 

 

Forfall Sandra Lyngstad og Stein Ove Kvatningen  
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REFERAT 
 

SAK 46 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 5/2015-17 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 5/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 47 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

 
  Ungdoms-OL 2016 
  Mange i skikretsen var engasjert under arrangementet. Det ble rapportert om et  

  vellykket arrangement, både mht. det sportslige, publikumoppslutning, logistikk m.m.

   
  Innsendte innspill NSF valgkomité 
  Fristen for å melde inn kandidater til ulike tillitsverv i NSF gikk ut 1. mars. Oppland 

  Skikrets har sendt inn forslag på Rigmor Aasrud fra Vestre Gran IL som medlem i 

  skistyret, ref. e-post-runde i styret. Lillehammer Skiklub har foreslått Ole Kristian 

  Kirkerud til NSF Alpinkomité, som støttes av skikretsens alpinkomité. Denne gangen  

  er det også åpnet for klubber å komme med forslag, men skikretsen har ingen oversikt 

  over evt. innspill fra klubbene i kretsene. 

 
  Jubileumspokalen 2016 

  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. Vi oppfordrer nå grenkomiteer og klubber om å komme med forslag til 

  aktuelle kandidater for 2016, siste frist mandag 25. april, Klikk her for å lese mer. 

  Ettersom det ikke arrangeres et felles vårmøte for skikretsen i år, vil utdelingen skje 

  ifbm. den planlagte storsamlingen på Beitostølen i september. 

 
  Xtrem Spræk 2016 

Årets samling for 7-9. klassinger på tvers av grener vil bli arrangert helgen 23-24. april 

i Gausdal Arena. Invitasjon legges ut før påske. Alle styremedlemmer oppfordres til å 

hjelpe til med gjennomføringen av samlingen en av dagene. 

 
Ny pensjonsordning NSF 

NSF går over fra en ytelsesbasert ordning til innskuddspensjon i DNB med virkning 

fra 1. mars. Alle administrasjonssjefer er ansatt i NSF og vil meldes inn gjennom deres 

ordning, mens det jobbes med å finne en god løsning for andre ansatte i krets, f.eks. 

trenere i større stillinger. Dette er p.t. ikke aktuelt for Oppland Skikrets. 

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%205_2015-2017_25.%20januar%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/3/jubileumspokalen-2016/


 

 

Bytte av regnskapsfører 

Oppland Skikrets har siden 2012 benyttet Idrettens Regnskapskontor (IRK) på Ullevål 

Stadion. Dette fungerte meget bra de to første årene, men det siste året har det ikke 

fungert tilfredsstillende. Ting tar tid, det er dårlig med tilbakemeldinger, og det må 

stadig purres for å få ting gjort. Det har også vært mye intern uro på IRK, flere har 

sluttet og det har vært en del langtidssykmeldinger.  
 

Alt dette har ført til at det på skikretsenes oppfordring har blitt igangsatt en prosess 

der vi har kartlagt muligheten for å ansette en egen regnskapsressurs i NSF. 

Samtidig som vi har jobbet med dette, har det dukket opp en annen mulighet, der NSF 

engasjerer Haakon Rustad, som OSK brukte i to år og som nå jobber for seg selv, og de 

skikretsene som ønsker det, gjør en avtale med NSF. 
 

Han kan garantere at han ikke blir dyrere enn IRK, trolig rimeligere. OSK vil inngå en 

avtale med NSF, og det er lagt opp til gode back up-løsninger. Med bakgrunn i dette er 

avtalen med IRK sagt opp si opp og det vil bli inngått en avtale med NSF. 

 

 

Anlegg 
 

 Oppland hadde tre søkere til programsatsningsmidler rulleskianlegg, hhv. 

Lygna, Dombås og Skeikampen. Ingen av dem fikk midler til rulleskianlegg. Vi 

vil fortsatt oppfordre klubbene og søke på midler i 2017. 
 

 Hoppanlegget i Jordalen er kommet inn på rett spor. Det er nå sendt inn 

opplysninger til Skikretsen, og vår anleggsplan vil bli ajourført iht. de 

opplysningene som Gålå idrettsanlegg har meldt inn. De har god 

kommunikasjon med oss og kommunen, og leder av skikretsens anleggsutvalg 

har veiledet klubben i sin kontakt med kommunen. 
 

 Hafjell Freepark fungerte meget bra under ungdoms-OL. NM i Skicross skal 

arrangeres i begynnelsen av april. Vi vil starte arbeidet med brukeravtaler 

etter påske. 

 

 

 

Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

 

SAK 48 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

 

Langrenn 

 Referat fra LK-møte mandag 7. mars 

 

 

 

Freestyle 
 

 Oppland Freeski Cup 2016 er godt i gang, 2 stk. renn er arrangert – hhv. 

Hafjell 30. januar og Varingskollen 20. februar. Neste renn er på Dombås 13. 

mars.  
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Langrenn/LK/M%C3%B8tereferat/OSK_LK_7_m%C3%B8tereferat%2007.03.2016.pdf


 

 

 Resultater: 

o US Grand Prix & World Cup Mammoth Mountain USA 22-24.jan, 

… Johanne Killi, Dombås IL, nr. 4 i slopestyle 

o X-Games i Aspen 29-31. jan,  

… Marte Høie Grefsen, Lillehammer Skiklub, deltok i skicross  

… Johanne Killi deltok i slopestyle og ble nr. 3 

o Norges Cup i Freeski slopestyle i Drammen 6. februar 

… Martin Kvatningen, Dombås IL,  nr. 5 

o WC i Big Air i Boston USA 12. februar 

… Johanne Killi nr. 10 

o Prøve OL i Sør-Korea 18-20 februar 

… Johanne Killi deltok i slopestyle, kvalifiserte ikke seg til finalen. 

o Polen Open i Freeski 21. februar 

… Petter Ulsletten, Dombås IL,  nr. 3 i Big Jump 

o X-Games i Oslo 27. februar. 

… Johanne Killi nr 2. i Big Jump  

o Snow Stock i Kongsberg 27. februar 

… Petter Ulsletten nr. 3 i Big Jump. 

 

 

Alpint 
 

 Det er avholdt to AK telefonmøter i perioden. 
 

 Alle kvalikrenn er nå gjennomført og puljeplasseringer for Landsfinale (U14) 

og Hovedlandsrennet (U16) er fordelt. Det har vært arrangert 2 SL, 3 SSL og 

to SG renn som har vært tellende for kvalik til LF/HL. Det har vært 70 til 100 

deltagere pr renn. Det er bra rekruttering i flere klubber, men generelt har vi 

færre løpere i U9, U10 og U12 enn tidligere. 
 

 Telenorlekene/Landsfinalen 2016 arrangeres på Meråker 10.13. mars. 

Oppland stiller med 6 jenter og 7 gutter, Ole Kristian Kirkerud er lagleder. 
 

 Hovedlandsrennet 2016 arrangeres på Bjorli 15-20. mars. 

Oppland stiller med 8 jenter og 10 gutter, Jørn Kojen er lagleder. 
 

 Årets første breddesamling ble arrangert på Skei 4-6. mars, med 61 utøvere og 

ca 30 foreldre! Dette er rekord, og vi hadde mange nye U10 utøvere fra både 

Aurdal og Harestua. Alle klubbene i kretsen deltok. Til tross for to dager med 

ekstrem tykk tåke, var det bare positive fjes og se, og stor innsats! Det er veldig 

positive tilbakemeldinger fra både utøvere, foreldre og klubber om at disse 

samlingene gir bra treningsutbytte og et bra samhold på tvers av klubbene. 

Neste breddesamling vil bli på Gålå 6-8. mai. 
 

 Planleggingen av Young Attacking Vikings på Skei lørdag 19. mars pågår for 

fullt. Dessverre kolliderer dette med Hovedlandsrennet på Bjorli. Vi har 

likevel valgt å ikke flytte datoen, da vi ønsker at «palmelørdag» skal være fast 

dag for dette arrangementet. For tre år siden ble Asgeir Cup (forgjengeren til 

YAV) flyttet av samme grunn, noe som medførte halvering av deltagertallet. 

 

 

Hopp/kombinert 
 

 Komiteen har ikke gjennomført møter siden siste styremøte. Men i henhold til 

referatet bør absolutt vårmøte planlegges.  
 

 Etter at vinteren kom og klubber fikk ferdig bakker og løyper, har det vært til 

dels stor aktivitet i mange anlegg i kretsen. Flere klubber gjennomfører 

hopp/kombinert-skoler og Telenorkarusellrenn. Ekstra gledelig å se at det 

også er aktivitet i nytt anlegg på Grua i tillegg til de etablerte klubbene. 



 

 

 

 Vinterens regioncup er avsluttet. Antall deltagere har vært i underkant av 40 i 

hopp og ca. halvparten i kombinert.  
 

 Sportslig har kretsen markert seg i Hovedlandsrennet både i hopp og 

kombinert med seire i flere klasser - Emil Ottesen, Benjamin Østvold og Thea 

Øihaugen gjorde seg spesielt bemerket.  
 

 Oppland vant også finale hopptreff med dette laget: Jens Gaarder, Styrk 

Børresønn Tøndevold, Simen Aasen Markeng og Richard Selbekk-Hansen. 
 

 Oppland Skikrets er også godt representert i internasjonale renn innen både 

hopp og kombinert. Kenneth Gangnes, Maren Lundby, Fredrik Bjerkengen, 

Jesper Ødegaard, Lars Ivar Skårset, Mats Bjerke Myhren og mange flere har 

bemerket seg både nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

Telemark 
 

 Telemark markerte seg godt under Ungdoms-OL. 

15-19.februar hadde vi et opplegg i Kanthaugen ifbm Prøv Sporten. Nesten150 

skoleelever fra Lillehammerområdet hadde ei økt i bakke, der de fikk prøve 

utstyr og fikk råd og tips fra verdens beste kjørere fra Norge, Tyskland, Sveits, 

Frankrike og Storbritannia. Ca. 100 personer fra utøvere, frivillige og andre 

var også innom og prøvde i løpet av perioden. 
 

 Lørdag 20.februar arrangerte vi showrenn i Lillehammer sentrum, med meget 

god respons fra utøvere, publikum, YOG-2016 og FIS. 
 

 Resultater: 

Junior VM, Frankrike:  

Parallell: Nr. 3/bronse Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL.  

Klassisk: Nr 3/bronse Ånde Kristenstuen, Nordre Land IL 

Sprint: Nr 3/bronse Guro H Kjølseth, Molde, kjører nå for Nordre Land IL.  
 

 World Cup: 

Mathilde Ilebrekke, Nordre Land IL har ni 2.plasser og en 3.plass i de rennene 

som har vært denne perioden. Guro H. Kjølseth, Nordre Land IL har to 

3.plasser. 

 

 

 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORTERING 
 

 

 

SAK 49 ÅRSREGNSKAP 2015 

 Årsregnskapet for 2015 er avsluttet og godkjent av revisor.   

Regnskapet ble gjennomgått på styremøtet. 
 

 

 Årsregnskap 2015 oversikt pr. avdeling/gren 

 Årsregnskap 2015 - til signering 

 Styrets beretning for regnskapsåret 2015 – til signering  

 

 

Årsresultat 

Årsregnskapet viser et samlet overskudd på kr. 275.869 
 

Langrenn gikk med et underskudd på 25.092, som er litt mindre enn budsjettert.  

Alle andre avdelinger/grener har et positivt resultat (overskudd). 

Resultatet fordeler seg som følger: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Egenkapital pr. 31.12.2015:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
Årsregnskapet for 2015 godkjennes 
 
 

 

Avdeling Resultat 

10 Admin/styre 191 340 

30 Alpint 6 303 

40 Freestyle 22 368 

50 Hopp/kombinert 27 864 

70 Langrenn -25 092 

80 Telemark 53 085 

Samlet resultat (overskudd) 275 869 

Avdeling Pr. 31.12.13 Res 2014 Pr. 31.12.14 Res 2015 Pr. 31.12.15 

Styre/admin 1 945 687 226 292 2 171 979 191 340 2 363 319 

Korreksjon underslag 2007-10 411 346 0 411 346 0 411 346 

Alpint 32 687 33 407 66 094 6 303 72 397 

Hopp 
85 806 42 148 127 954 27 864 155 818 

Kombinert 

Langrenn 459 135 35 919 495 054 -25 092 469 962 

Freestyle 37 179 30 671 67 850 22 368 90 218 

Telemark 146 843 51 178 198 021 53 085 251 106 

Totalt OSK 3 118 682 419 615 3 538 297 275 869 3 814 167 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/OSK_%C3%85rsregnskap%202015.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/%C3%85rsregnskap%202015%20til%20signering.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrets%20Beretning%202015.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

 
 

SAK 50 OPPLAND IDRETTSKRETS TING 2016 

… arrangeres lørdag 23. april på Lillehammer Hotel.  
 

Oppland Skikrets kan stille med inntil 3 representanter på tinget. Skikretstinget 2015 

ga styret fullmakt til å utnevne disse, jf. Protokoll OSK Ting 2015, sak 10 Valg. 

 

 

Vedtak: 

Styret utnevner følgende representanter for Oppland Skikrets på OIK sitt kretsting: 

Kjetil Dahlen og Goro Rykhus 

 

 

 

 

SAK 51 SKITINGET 2016 

Skitinget 2016 arrangeres i Trondheim 28-29. mai. Grenkomiteenes fagmøter og andre 

møter gjennomføres som vanlig i tilknytning til Skitinget, 26-27. mai. KLIKK HER for 

å se rammeprogram.  
 

Representasjon 

Iht. foreløpig fordeling av representanter, basert på medlemstall pr. 31.12.2014, kan 

Oppland Skikrets stille med til sammen 7 representanter. Skikretstinget 2015 ga styret 

fullmakt til å utnevne disse, jf. Protokoll OSK Ting 2015, sak 10 Valg. 
 

Følgende delegater ble utsett av styret: Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Sandra 

Lyngstad, Pål Vist, Linda Svendsrud, Boye Skøre og Kjetil Dahlen. 

 
Påmelding og kostnadsdekning 

Styret dekker reise, opphold og deltakelse på ting/grenmøte for 1 person fra hver gren, 

deltakere utover dette dekkes av respektive grenkomité. Alle som skal til Trondheim 

har selv ansvar for å melde seg på, Ellie sender ut informasjon når påmeldingen åpnes. 

 
Kandidater til hedersbevisninger og statutter 

Ifbm. Skitinget skal det deles ut følgende hedersbevisninger, besluttet av NSF 

Hedersbevisningskomité etter forslag fra skikretser og –klubber: 
 

o NSF Plakett 

o NSF Gullmedalje 

o NSF Pokal 
 

  Klikk her for å se tidligere tildelte hedersbevisninger. 

  Klikk her for å lese kriteriene for tildeling. 
 

  Etter en kort diskusjon vedtok styret å nominere følgende personer til heders-   

  bevisninger gjennom NSF: 
 

  Plakett:  Sigrid Rykhus og Eirik Rykhus 

  Gullmedalje:  Kai Nilsen, Ivar Fyksen, Bjørnar Bakken og Kjetil Jansrud 

 

  I tillegg lager Ellie en sak på sosiale medier der klubbene oppfordres til å spille inn 

  kandidater, med frist 3. april. Evt. innspill vurderes av styret pr. e-post etter fristens 

  utløp 

 

http://www.skiforbundet.no/skitinget-2016/rammeprogram/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Arrangement/utmerkelser/Hedersbevisninger-historisk-oversikt-tildelinger.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Hedersbevisninger%20statutter.pdf


 

 

Vedtak: 

 Styret utnevner følgende 7 representanter for OSK på Skitinget 2016:  

o Marit Roland Udnæs 

o Audun Skattebo 

o Sandra Alise Lyngstad 

o Pål Vist 

o Linda Svendsrud 

o Boye Skøre 

o Kjetil Dahlen 
 

 

 Skikretsen ønsker å foreslå følgende kandidater til hedersbevisninger 

o Plakett:           Sigrid og Eirik Rykhus 

o Gullmedalje:  Kai Nilsen, Ivar Fyksen, Bjørnar Bakken og Kjetil Jansrud 
    

   I tillegg oppfordres klubbene til å komme med innspill på kandidater innen 3. 

   april, som vil bli vurdert av styret pr. e-post. 

 

 

 

SAK 52 SØKNAD OM SKITINGET 2018 

NSF har sendt ut invitasjon til alle skikretsene med invitasjon til å søke om vertskap 

for Skitinget i 2018, med søknadsfrist 30. mars.  
 

Marit og Ellie hadde et uformelt møte med Lillehammer Hotel 25. februar, og 

skikretsen har fått tilsendt et tilbud på et evt. Skiting 2018. 

 

 

Vedtak: 

 Styret vedtar å søke om være vertsskap for Skitinget 2018. 

 
 

SAK 53 HØRING FRA NSF: LANDSLAGSMODELLEN 

NSF satte i juni 2015 ned et utvalg som fikk i oppgave å gjennomgå landslagsmodellen 

for å vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer i dagens landslagsmodell og 

rettighetsmodell. Utvalget, som har vært ledet av Gunhild Dugstad, leverte sin rapport 

til Skistyret i februar. Den er nå sendt ut til høring  i alle skikretser og –klubber, med 

høringsfrist 29. mars.  
 

KLIKK HER for å lese mer. 

 

Høringsutkastet støttes av styret, som ønsker å presisere 1) at vi setter pris på at 

modellen ivaretar helheten i organisasjonen, både oppover, nedover og til siden, og 2) 

vi støtter at det IKKE åpnes opp for kommersielle friperioder for utøverne. 

 

 

Vedtak: 

 Styret gir sin enstemmige tilslutning til høringsutkastet, uten innspill til endringer. 
 

 

 

Neste styremøte er mandag 9. mai 2016 kl. 18.00 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 15. mars 2016 
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Lillehammer%20Hotel.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Skiting%202018_tilbud%20Lillehammer%20Skiklub.pdf
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/2/landslagsutvalget/

