
 

 

 

 
 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr.7/2015-2017 
 

 
Dato   Mandag 9. mai 2016 

 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 

 

Til stede Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Sandra Lyngstad, Ragnhild Soleng 

(møter for Torbjørn Broks Pettersen), Pål Vist, Boye Skøre, Kjetil Dahlen, 

Goro Rykhus (på Skype), Jo Mork og Ellie Lein 

 

Forfall Stein Ove Kvatningen, Linda Svendsrud, Ragnvald Steile og Fred Arne Hessen. 
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REFERAT 
 

 

SAK 55 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 6/2015-17 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 6/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 56 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

  
Xtrem Spræk 2016 

78 skiungdommer fra langrenn, hopp og kombinert deltok på årets samling på 

Gausdal Arena helgen 23-24. april. En dyktig prosjektgruppe fra HiL, samt innleid 

hjelp fra Gausdal turn og NSF bidro til en svært vellykket samling. 

 
Oppland Idrettskrets Ting  
… ble arrangert på Lillehammer Hotel lørdag 23. april. Kjetil representerte Oppland 

Skikrets. Kort referat fra kretstinget ble gitt på styremøtet, ingen store 

kontroversielle saker. 

 
Møte med Kontrollkomiteen 23. mai  

Det er avtalt møte med Kontrollkomiteen, bestående av Tor Ødegaard og Olav 

Olstad mandag 23. mai. For skikretsen møter Marit, Audun og Ellie. 

 
Prosjektmidler integrering  

 Kvam IL har gjennomført sitt prosjekt knyttet til integrering. Se innlevert rapport. 

 Tildelte prosjektmidler fra skikretsen på kr. 10.000 vil bli utbetalt. 
 

Øyer-Tretten IF, som også søkte og fikk tildelt midler, har ikke gjennomført prosjektet 

 og vil ikke få utbetalt prosjektmidler. Det har ikke kommet inn flere søknader. 

 
Skitinget 2018 

  … ble tildelt Agder og Rogaland Skikrets og skal arrangeres i Stavanger. 

 
Aktivitetsmidler 2016  

Midlene vil utlyses av Oppland Idrettskrets i løpet av mai. Grenlederne vil få tilsendt 

informasjon og oppfordring om å sende inn prosjektsøknader med budsjett. I 2015 

fikk skikretsen tildelt 125.000, hele potten ble brukt opp. 

   

 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%206_2015-2017_14.%20mars%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Prosjektmidler%202015-16/Rapport%20om%20prosjektmidler%20fra%20OSK_KVAM%20IL%202016.pdf


 

 

Status nytt Idrettens Hus i gamle Mesna vgs. 

Leietakerne i dagens Idrettens Hus på Fakkelgården har vært i flere møter med 

Lillehammer kommune og Olympiaparken vedr. etablering av et nytt Idrettens Hus i 

lokalene som tidligere huset Mesna vgs. NTG skal flytte inn i 1. og 2. etasje, 3.etasje er 

‘øremerket’ idretten i Lillehammer.  
 

Arkitekt har tegnet inn flere mulige løsninger, og vi venter nå på et siste utkast som vil 

ligge til grunn for et prisanslag, som er avgjørende for at det vil bli realisert. Avgjørelse 

vil bli tatt i løpet av høsten, evt. flytting vil skje i løpet av sommeren 2017. 

 

 

Anlegg 
 

 Status Anleggsplan 

Vi har avsluttet en sesong og startet en ny. Flere komiteer skal gjennomføre 

vårmøter. I den anledning oppfordres grenkomiteene til å gjennomføre en 

gjennomgang og kontroll av Vedlegg 1 i Anleggsplanen for å oppdatere denne 

med gjeldende status. Planlagte endringer og oppgraderinger bør også meldes 

inn.  

 

 Spillemidler 

I 2016 er det godkjente søknader for vel 185 mill, forventet tildeling er på ca. 

50 mill. Det er ingen skianlegg som får midler gjennom handlingsplanen for 

store anlegg. Birkebeineren Skistadion og Hafjell Freepark står på listen uten 

at tildeling er tidfestet. Fred Arne vil i nær fremtid få tilsendt OFK sitt forslag 

til tildeling.  
 

 
 

 

Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

 

SAK 57 INFORMASJON FRA GRENER 

 

 

Langrenn 

 Referat fra LK-møte onsdag 20. april 

 Vårmøte arrangeres fredag 3. juni på Honne Konferansesenter, Biri 

 

 

Hopp/kombinert 
 

 Det har ikke vært avholdt komitemøter siden forrige styremøte. 

 Vårmøte arrangeres lørdag 21. mai på Birkebeineren Hotell, Lillehammer 

 Lite å rapportere utover dette. 

 

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/oppland/anlegg/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Langrenn/LK/M%C3%B8tereferat/OSK_LK_8_m%C3%B8tereferat%2020.04.2016.pdf


 

 

 

Alpint 
 

 Det har ikke vært avholdt AK-møte siden sist styremøte. 

 Vårmøte blir mest sannsynlig 23. mai.  

 Tidenes første Young Attacking Vikings ble arrangert av OSK alpinkomité på 

Skei palmelørdag. Arrangementet ble avholdt i ånden til det gamle Asgeir-cup, 

og vi fikk med mange nye løpere som reiste på renn utenfor egen klubb for 

første gang. 145 deltagere var med, og dette uten U16 gjengen som alle var på 

HL på Bjorli.  
 

 Hovedlandsrennet på Bjorli: Kretsen stilte med 9 jenter og 8 gutter på. 

Jentene innfridde med flere topp 20-plasseringer, besteplassering var 13. plass 

i storslalåm med Mabel Ensrud. Guttene hadde kun en topp 20 plassering 

med Andreas Amdahls 15. plass i utfor  
 

 KM Gålå 16-17. april, slalåm, storslalåm, super-G og superkombinasjon.  

Dette er første gang at KM ikke har vært lagt sammen med kvalikrenn, hvilket 

ble en stor suksess som vi ønsker å gjøre også i fremtiden. Veldig bra arrangert 

av Peer Gynt Alpint under strålende forhold på Gålå. 
 

 Vinterens siste breddesamling ble arrangert helgen 6-8. mai på Gålå.  

21 utøvere i alderen U10 til U18 deltok, fra Harestua, Gjøvik, Lillehammer og 

Peer Gynt. Fantastiske skiforhold ble utnyttet til basisøvelser for å legge et 

grunnlag for en ny sesong.  

 

 

 

Telemark 
 

 TK arrangerer ikke vårmøte, kraftsamler heller inn mot samlingen på 

Beitostølen i september. 
 

 WC-sesongen avsluttet i Mürren, Sveits 18.mars. 

… Mathilde Ilebrekke, NLI, avsluttet med 3.plass i siste renn, 2.plass   

        sammenlagt 

… Guro H. Kjølseth, NLI, ble nr. 8 sammenlagt 

… Ådne Kristenstuen, NLI, ble også nr. 8 sammenlagt. 
 

 Galdhøpiggrennet 2.april:  Mathilde Ilebrekke nr. 1, Guro H. Kjølseth nr. 2 
 

 Norgescupen avsluttet med en meget bra rennhelg på Filefjell 8.-10.april, i 

regi Vang IL 

… Mathilde Ilebrekke vant Norgescup totalt 

… Guro H. Kjølseth nr. 2 sammenlagt 

… Ådne Kristenstuen ble nr. 2 sammenlagt 

… Lasse Skøre, Vang IL, ble nr. 7 sammenlagt (kun ha deltatt to helger) 
 

 Telemarksnedslag i Ballettbakken 16.mars. 

Telemarksnedslag i Hafjell 2 dager i påska med bra besøk. 
 

 Nye landslag for sesongen 2016-17 tatt ut, og Mathilde, Guro og Ådne har alle 

fått fornyet tillit. 
 

 
 

 

 

 



 

 

Freestyle 
 

 FK arrangerer ikke vårmøte, kraftsamler heller inn mot samlingen på 

Beitostølen i september. 
 

 KM freeski på Skeikampen 16-17. april 

Tidenes første kretsmestere i freeski (slopestyle og big air ble kåret, i et meget 

godt arrangement i regi av Gausdal Skilag. Dette markerte også avslutningen 

på OSK Freeski Cup for denne sesongen. 
 

 Norgescup 

Dombås IL freeski arrangerte NC i Freeski 12. mars (big jump) Klubben fikk 

mye ros for meget god gjennomføring av arrangementet.  

…. Martin Kvatningen, Dombås IL ble nr. 2. 
 

 NM 

NM i skicross ble arrangert i Hafjell 3-4. april, med NSF som arrangør. 

… Marte Høie Grefsen, Lillehammer Skiklub, ble nr. 1 
 

NM i freeski på Hovden 8-10. april, 

… god deltagelse fra OSK med flere utøvere i finaler, men ingen 

pallplasseringer på utøvere fra kretsen. 
 

 Andre resultater 

... NC i Freeski i Vassfjellet 5. mars (slopestyle), Martin Kvatningen, nr. 5 

… NC i Freeski i Hemsedal  2. april (slopestyle), Martina Johansen,      

         Lillehammer Skiklub, ble nr. 2, Martin Kvatningen, ble nr. 5 

… European Open i Laax i Sveits 10-12. mars, Johanne Killi, Dombås IL, nr. 5 

 
   

 

 Vedtak:  

Informasjonen tas til etterretning 

  Nytt rapporteringsskjema for gren tas i bruk til neste styremøte. 
 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 58 REGNSKAP pr. 30.04.16 
Regnskapsrapport pr. 30.04.16 ble gjennomgått på styremøtet.  

 
 

Fordeling av grentilskudd 2015 

Som en følge av NIFs omlegging av frister ifbm. Enklere Idrettslag, vil medlemstallene 

for 2015 ikke være klare før i juni. Ettersom fordelingen av grentilskudd baseres på 

disse, vil denne først kunne gjøres da. 

 
Deltakeravgift renn sesongen 2015-16 

Pr. 30.04.16 er det utfakturert for kr. 684.490 basert på TD-rapporter. Det mangler 

fortsatt noen få TD-rapporter, disse følges opp. Vi ligger an til å lande på i underkant 

av 700.000, dvs. ca. 50.000 under budsjett. Dette skyldes primært en nedgang i 

deltakerantallet på Birkebeinerrennet. Fullstendig oversikt presenteres ifbm. neste 

regnskapsrapport. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/OSK_regnskap%20pr.%2030.04.16.pdf


 

 

 
Post 3 og andre prosjektmidler 

Aktivitetsmidler fra Oppland Idrettskrets utlyses i løpet av mai, post 3 vil bli utbetalt 

til høsten – og derfor ikke fordelt på gjennomførte prosjekt pr. 30.04.16, vi følger 

samme prosedyre som i 2015. 

  

Reviderte budsjett for 2016 
Med bakgrunn i regnskapsstatus pr. 30.04.16 og gjennomgang av Handlingsplan 2015-

17, jf. sak 59, bes alle grener om å ta opp revisjon av budsjett på neste grenkomitemøte. 

Reviderte budsjett for alle grener samt styre/administrasjon legges fram for 

godkjenning på første styremøte etter sommerferien. 

 

 

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til etterretning 
Reviderte budsjett for 2016 for alle avdelinger/grener legges fram for godkjenning på 
styremøtet i august. 
 
 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

 

 
SAK 59 STATUS HANDLINGSPLAN 2015-17 

Handlingsplan 2015-2017 er utgangspunktet for vårt arbeid i inneværende 

tingperiode. Arbeidet med en operasjonell plan ble startet på samlingen på Pellestova 

september 2015. 
 

På styremøtet i januar vedtok styret enstemmig og bruke dette styremøtet til å jobbe 

videre med operasjonaliseringen av Handlingsplanen, både mht. status gjennomført 

sesong og rette blikket framover mot ny sesong.   
 

I Skikretsens Dropbox er det nå opprettet en excel-fil for hver gren, merket "OSK 

Operasjonell plan "gren" 2015-2017".  Hver grenfil har flere faner. 
 

Hver gren ble bedt om å legge inn oppsummering av sesongen 2015-16 og utkast til 

planer for sesongen 2016-17 før styremøtet, sammen med hovedmålsetting gren for 

tingperioden. Kombinert og telemark hadde gjort dette.  

 

De andre grenene + styre/admin og integrering bes oppdatere sine filer 

senest 15. juni! 

 

 

Vedtak: 

Kun et par grener har forberedt seg ved å skrive inn hovedmålsetting gren,  

 oppsummering 2015-16 og planer 2016 – 17. Alle grener, inkludert integrering, skal 

 ferdigstille dette innen 15. juni. Rapportplan (som vist i  styremøte) legges inn på hver 

grenfane og fylles ut.  

 

 



 

 

SAK 60 STORSAMLING BEITOSTØLEN HØSTEN 2016 
I tråd med tidligere diskusjoner og vedtak i styret planlegges en storsamling på 

Beitostølen helgen 17-18. september. Målgruppen er både tillitsvalgte, trenere, foreldre 

og unge skiløpere i alderen 6-10. klasse.  
 

Det legges opp til både fellesøkter, bl.a. presentasjon av skipolitisk dokument og SUM-

prosessen, og mer praktiske parallellsesjoner, f.eks. trenerseminar og kurset 

styrearbeid i praksis. Parallelt med opplegg for de voksne, planlegges en samling for 

ungdommer i alderen 6-10. klasse på tvers av grener. Det kom også opp forslag om å 

arrangere første del av et trenerkurs for ungdommer ifbm. samlingen, med Sandra og 

Robert Granseth som ansvarlige. Det vurderes også et samarbeid med Oppland 

Idrettskrets.  
 

Skikretsen reserverer overnatting på både hotell, leiligheter og hytte, med 

reservasjonskode og frist medio august. Så er det opp til deltakerne/klubbene å 

organisere egen overnatting via dette tilbudet. 
 

Administrasjonen fortsetter planlegging av samlingen i tråd med innspill på 

styremøtet. Styret vil holdes fortløpende oppdatert via egen mappe i Dropbox. 
 

  Alle grener tar opp samlingen på sine respektive vårmøter. Det legges ut informasjon 

  om samlingen, med oppdateringer, på skikretsens hjemmeside og Facebook.  

 

 

Vedtak: 

 På bakgrunn av innspill fra styret fortsetter administrasjonen planlegging av 

samlingen.  

 Styret holdes oppdatert i prosessen via e-post og egen mappe i Dropbox. 

 Alle grener tar opp samlingen på sine respektive vårmøter 

 

 

 

SAK 61 JUBILEUMSPOKALEN 2016 

Sak om Jubileumspokalen har ligget ute på skikretsens hjemmesider siden medio 

mars. I tillegg har alle grenkomiteer og styremedlemmer blitt oppfordret til å komme 

med innspill til kandidater. 
 

Det har kommet inn to forslag til kandidater til årets Jubileumspokal: Sigrid 

Snuggerud (langrenn) og Joar Amundsen (alpint), begge Gjøvik Skiklubb. 

 

 

Vedtak: 

 Styret vedtok å tildele Jubileumspokalen 2016 til Sigrid Snuggerud. Pokalen deles ut 

på samlingen på Beitostølen i september. 

 

 

 

SAK 62 BEHANDLING AV SAKER TIL SKITINGET 2016 

Saksliste med tingdokumenter ligger nå ute på skiforbundets hjemmesider. Nytt i år er 

at hele tinget vil gjennomføres elektronisk – dokumenter, sakslister, forslag og 

avstemninger. 
 

Vedr. valg av ny alpinkomité har OSK meldt tilbake til valgkomiteen at kandidat Ole 

Kr. Kirkerud, som ble foreslått at Lillehammer Skiklub, ikke er med på oversikten over 

innmeldte kandidater. Pål og Marit følger opp dette. 
 

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/4/jubileumspokalen-2016/


 

 

Forslag til nytt skipolitisk dokument ble diskutert på overordnet nivå. OSK hadde en 

del innspill til høringsutkastet, men flere av disse er ikke tatt med i endelig forslag. 

Manglende konkrete målsetninger ble også kommentert. 

 

 

Vedtak: 

 På bakgrunn av innspill gitt på styremøtet vil de sju tingdelegatene fremme de 

endringer/innspill som de enes om på Skitinget. 

 

 

 

SAK 63 MØTEPLAN HØSTEN 2016 

Følgende datoer foreslås: 
 

 Mandag 22. august 

 Fredag 16.sesptember (på Beitostølen) 

 Mandag 7. november 

 Mandag 12. desember  
  

  Alle møtene bortsett fra 16. september avholdes på Fakkelgården, Lillehammer. 

 

 

Vedtak: 

 Møteplan vedtas som skissert over. 

 

 

 

SAK 64  EVENTUELT 

 

  Lillehammer Nordic Combined (LNC) 

  Kjetil redegjorde for en henvendelse fra LNC med spørsmål om økonomisk støtte etter 

  at NSF kombinert har kuttet støtten til trener. LNC er et tilbud til kombinertløpere 

  som har gått ut fra NTG. Oppland har p.t. én utøver på laget, Mikko Kokslien, som 

  også er på landslaget. Ettersom det er viktig for OSK med et slik tilbud på lengre sikt, 

  vil kombinertkomiteen vurdere saken. Men et viktig kriterie er at LNC også kan gi noe 

  tilbake, rettet mot bredde og rekruttering i skikretsen. 

 

  Disiplinærsak hopp 

  Marit og Ellie redegjorde kort for status ifbm. disiplinærsak i hoppmiljøet. Det vil bli 

  skrevet en rapport som oversendes NSF og Oppland Idrettskrets, som redegjørelse. 

 

  Team Gudbrandsdalen (langrenn) 

  Kort orientering om nyetablert langrennsteam for juniorer i Lillehammerregionen, 

  Team Gudbrandsdalen. Leder kontakter LK-leder for nærmere orientering.  

 

 

 

Skitinget og fagmøter arrangeres i Trondheim 26-29. mai. 

Neste styremøte er mandag 22. august kl. 18.00 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 10. mai 2016 
 


