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REFERAT 
 

SAK 65 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 7/2015-17 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 7/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 66 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

  
Skitinget 2016 

Oppland Skikrets var representert ved følgende delegater: Marit Roland Udnæs, 

Audun Skattebo, Sandra Lyngstad, Boye Skøre, Pål Vist, Linda Svendsrud og Kjetil 

Dahlen. I tillegg var det flere opplendinger som deltok på fagmøter for gren. 

Administrasjonen var også til stede.  
 

Hovedsak på Tinget var nytt Skipolitisk dokument (SPD) for perioden 2016-20, som er 

laget etter en helt ny mal, basert på SUM, skiforbundets utviklingsmodell. I etterkant 

av Skitinget vil det bli gjennomført en Norgesturné, der SPD og SUM skal presenteres i 

krets/klubb.   
 

Skitinget gjennomførte også valg av nye tillitsvalgte, og Oppland har følgende personer 

i sentrale tillitsverv for tingperioden 2016-18: 
 

 Skistyret: 

o President Erik Røste, Vind IL 

o Styremedlem Rigmor Aasrud, Vestre Gran IL 
 

 Hoppkomiteen: 

o Nestleder Arne Åbråten, Vestre Brandbu UIL 
 

 Kombinertkomiteen: 

o Medlem Linda Svendsrud, Gausdal Skilag 
 

 Freestylekomiteen: 

o Medlem Torger Fenstad, Gausdal Skilag 
 

 Lov- og påtaleutvalget: 

o Varamedlem Jan Arild Berg, Etnedal Skilag 

 

Flere opplendinger ble hedret under Tingmiddagen. Søskenparet Eirik og Sigrid 

Rykhus fra Peer Gynt Alpinklubb mottok NSF sin gjeveste pris, NSF Plakett, mens Åge 

Skinstad, Vind IL, og Sverre Rotevatn, Øystre Slidre IL, ble hedret med NSF 

Gullmedalje. Kjetil Jansrud fra Peer Gynt Alpinklubb vil ble hedret med NSF 

Gullmedalje på et senere arrangement. 
 

Protokollen fra Skitinget er foreløpig ikke lagt ut. Kort referat fra Skitinget ble gitt på 

møtet. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%207_2015-2017_9.%20mai%202016.pdf


 

 

 

 

Kontrollkomiteens beretning 2015  

Møte med Kontrollkomiteen ble avholdt mandag 23. mai, til stede var Tor Ødegaard 

og Olav Olstad fra Kontrollkomiteen, samt Marit, Audun og Ellie fra skikretsen. 
 

Kontrollkomiteens beretning for 2015 kan leses HER. 

Komiteens eneste kommentar er knyttet til noe mangelfull dokumentert møteaktivitet 

på grennivå. 

 

 

NSF Høstmøte 2016 

… er berammet til 21-23. oktober på Gardermoen. 

 
Status nytt Idrettens Hus i gamle Mesna vgs. 

Representanter fra Idrettens Hus har vært på befaring på skolen og arkitekt har tegnet 

et forslag som er revidert etter innspill fra oss. Videre prosess vil bli å bli enige om 

pris, et møte er gjennomført og nytt møte er allerede avtalt. Avklaring vil skje i løpet av 

kort tid. 

 
Idrettsregistreringen 2015 

Medlemstallene for 2015 er nå klare.  
 

Oppland Skikrets hadde 95 aktive skiklubber/-grupper pr. 31.12.15.  

Dovre IL og Fagernes IL har ikke hatt skiaktivitet i 2015, Lillehammer Twintipklubb er 

innlemmet i Lillehammer Skiklub. 
 

I 2015 hadde Oppland Skikrets 12.361 aktive medlemmer, hvilket er en nedgang på 

1.341 sammenlignet med 2014. Det er også en generell nedgang i flere skikretser, samt 

Skiforbundet totalt. Oppland er fortsatt den 4. største skikretsen, etter Sør-Trøndelag, 

Oslo og Akershus. 
 

Nytt av året er en ny rapporteringsform ifm. omleggingen Enklere idrettslag 123, der 

de klubbene som har tatt i bruk Klubbadmin, har hentet tall direkte derfra.  
 

Ellie har vært i kontakt med alle klubbene som har hatt store avvik i sin rapportering 

for 2015 jf. med 2014. I noen tilfeller har tallene blitt justert, i andre tilfeller er årets 

tall korrekte, og evt. avvik skyldes tidligere feilrapportering eller endring i aktivitet. 

 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

 12 361 13 710 13 239 12 773 12 064 

Langrenn 10 652 11 727 11 559 11 123 10 327 

Alpint 1 058 1 068 932 969 1 085 

Telemark 38 28 69 100 155 

Hopp 263 423 321 367 323 

Kombinert 90 195 92 72 31 

Freestyle 260 269 266 142 143 

 

Vedlagt finner dere mer detaljerte tall 
 

 totaloversikt alle klubber – med grener 

 totaloversikt alle klubber – med historikk 

 oversikt pr. gren 

 oversikt funksjonshemmede utøvere 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/8%20-%20Skikretsting/2017/Kontrollkomiteens%20beretning%202015.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/OSK_Idrettsregistreringen%202015_med%20grener.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/OSK_Idrettsregistreringen%202015_med%20grener.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/OSK_Idrettsregistreringen%202015.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/OSK_Idrettsregistreringen%202015%20-%20grenvis_til%20styret.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/OSK_Idrettsregistreringen%202015_FH.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/OSK_Idrettsregistreringen%202015_FH.pdf


 

 

   

Status Storsamling Beitostølen 17-18. september 

Administrasjonen presenterte status p.t. Program er i boks, vi er i rute og vi ligger godt 

innenfor ifht. prosjektbudsjett.  
 

Vi ønsker oss flere deltakere – både på breddesamling, trenerkurs og samlingen for de 

voksne. Fristen går ut 4. september og det forventes at det kommer flere når den 

nærmer seg. Uansett er det viktig at de tillitsvalgte også markedsfører denne inn mot 

sine miljøer. I tillegg vil Jo ta en ringerunde til klubbene. Jo og Marit kontakter også 

hhv. OA og GD vedr. vedr. skikretsens kompetansesatsing, inkl. storsamlingen. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

Jo og Marit kontakter OA og GD  

 

 

 

 

SAK 67 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Hopp/kombinert 
 

 Referat fra Vårmøte HK/KK lørdag 21. mai 2016 
 

 Breddeidrett 

Flere yngre utøvere fra Oppland har deltatt på Skiforbundets storsamling i 

hopp. Gledelig å se at flere deler av kretsen enn tidligere år er representert på 

denne.  
 

 Toppidrett 

Gode prestasjoner i sommer både internasjonalt og nasjonalt fra Opplands 

utøvere. Vi har også denne sesongen utøvere tilknyttet landslag; Maren 

Lundby, Kenneth Gangnes og Mikko Kokslien på verdenscuplag, samt Robert 

Johansson, Fredrik Gangnes og Are Sumstad i NSF sin toppidretts-

satsningsgruppe. 
 

 Arrangement 

Intet å rapportere for sommermånedene. Det skal arrangeres både NC og COC 

i Lysgårdsbakken i høst. 
 

 Anlegg 

Ingen ting å rapportere (i.a.) 
 

 Kompetanse 

Under de nasjonale samlingene har det vært arrangert trenerkurs med 

deltakere fra Oppland.  
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det ble et vellykket møte med NTG, Lillehammerhopp, Nordic Lillehammer 

Combined, Team Oppland H/K mandag 13. juni. Det er et positivt 

samarbeidsmiljø i regionen. I etterkant av dette møtet ble det besluttet 

rammeplan for støtte til team i Oppland + NTG. Avtale med miljøet utarbeides 

og inngås i løpet av august.  

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Hopp_kombinert/2015-16/M%C3%B8tereferat/Referat%20V%C3%A5rm%C3%B8te%202016.pdf


 

 

Telemark 
 

 Breddeidrett 

TK planlegger breddesamling sammen med NSF/TK i Lom/Juvass 2-4. 

september. 
 

 Toppidrett 

Skikretsen har tre utøvere på landslag – Mathilde Olsen Ilebrekke, Guro Helde 

Kjølseth og Ådne Kristenstuen, alle Nordre Land IL. Disse følger landslagets 

opplegg og har gjennomført flere samlinger i sommer. 
 

 Arrangement  -  i.a. 

 Anlegg  - i.a.  

 Kompetanse – i.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Budsjett for TK er gjennomgått og revidert. Det ligger an til overforbruk for 

2016, som dekkes inn av oppsamlet egenkapital. 

 

Langrenn 

 Referat fra Vårmøte LK fredag 3. juni 
 Har ikke mottatt grenrapport 

 
Alpint 
 

 Referat fra Vårmøte AK mandag 6. juni 
 Har ikke mottatt grenrapport 

 
Freestyle 
 

 Har ikke mottatt grenrapport 

 
   

Vedtak:  

 Informasjonen tas til etterretning 

 

 

RAPPORTERING 
 

SAK 68 REGNSKAP pr. 31.07.16 
 

Se regnskapsoversikt pr. 31. juli 2016.  

Ellie gjennomgikk regnskapet på styremøtet. 
  

Noen foreløpige kommentarer til regnskap styre/administrasjon 
 

Inntekter deltakeravgifter sesongen 2015-16 
Pr. 31.07. totalt kr. 698.910, det vil tilkomme noen få rulleskirenn i løpet av høsten. 
Budsjettert 750’ – dvs. ca. 50’ under budsjett. 
 

 2015-16 2014-15 2013-14 

Langrenn 219 020 263 730 281 060 

Turrenn 422 940 466 105 559 665 

Alpin 41 190 37 020 58 930 

Hopp/kombinert 6 520 16 160 30 900 

Telemark 3 700 4 110 3 260 

Freestyle 5 540 5 240 1 380 

  698 910 792 365 935 195 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Langrenn/LK/M%C3%B8tereferat/Referat%20V%C3%A5rm%C3%B8te%20langrenn%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/Alpint/AK-m%C3%B8ter/2015-17/V%C3%A5rm%C3%B8te%20Oppland%20skikrets%20alpint%202016-06-06.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/OSK_regnskap%20pr.%2031.07.16%20-%20til%20styret.pdf


 

 

Deltakeravgiftene inntektsføres i sin helhet på Avd. 10 Styre/admin, og fordeles 
deretter ut på grenene som Grentilskudd, totalt kr. 550.000 i tråd med vedtak på 
Tinget 2013. 
 
 
Grentilskudd 2016 
 

        Flatt 55% Ihht. Idrettsreg. 2015 TOTALT 

Alpint 50 417 1 058 21 184 71 601 

Freestyle 50 417 260 5 206 55 623 

Hopp 50 417 263 5 266 55 683 

Kombinert 50 417 90 1 802 52 219 

Langrenn 50 417 10 652 213 280 263 697 

Telemark 50 417 38 761 51 178 

 302 502 12 361 247 498 550 000 

 
 
 

Aktivitetsmidler Oppland Idrettskrets 2016 
Vi søkte om 326.500 og fikk tildelt kr. 125.000, som skal fordeles som følger: 
 

 Aktivitetsutvikling barn 0-12    40.000 

 Aktivitetsutvikling ungdom 13-19   40.000 

 Inkludering – personer med funksjonsnedsettelse 10.000 

 Inkludering – speiling av mangfold i samfunnet     9.000 

 Organisasjons- og kompetansetiltak   26.000 
 

Endelig fordeling av midlene på prosjekt gjøres ifm. Årsregnskapsavstemming. 
 

 
Vedtak: 
Regnskap pr. 31.07.2016 tas til etterretning 
 
 
 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

 
SAK 69 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 og har blitt fulgt opp på styremøter i løpet av våren 2016. 
 

I Skikretsens Dropbox er det opprettet excel-filer for hver gren, merket "OSK 

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

 Hovedmålsetting gren for tingperioden, "Gren" Plan 2015-17" 

 Oppsummering sesongen 2015-16, "Ses 2015-2016". 

 Planene for sesongen 2016-17, "Ses 2016-2017".   

 

Pr. 22. august mangler informasjon fra langrenn og freestyle, Marit kontakter 

grenlederne og purrer på dette. Det vil også bli laget en egen fil for styre/admin, med 

følgende temaområder iht. handlingsplan: Arrangement, anlegg, kompetanse, 

antidoping, kommunikasjon, økonomi og organisasjon. 

 



 

 

Det er enighet i styret om at dette er en fin måte å jobbe på. Alle oppfordres til å 

oppdatere den jevnlig, samt bruke den aktivt som et verktøy inn mot både komiteer og 

klubber. 

 

 

Vedtak: 

Styret ønsker å videreføre denne arbeidsmetoden. 

Grenkomiteene fortsetter sitt arbeid, Marit følger opp langrenn og freestyle. 

Audun oppretter en egen excel-fil for styre/admin. 

 

 

 

SAK 70 REVIDERT BUDSJETT 2016 
 

Klikk her for forslag til reviderte budsjett avdelingsvis pr. 31.07.2016, endringer er 

gjort ut i fra med regnskapstall pr. 31.07.16 og forventede gjenstående inntekter og 

kostnader. Grenbudsjettene har vært ute til høring hos grenlederne i forkant av møtet. 
 

I opprinnelig budsjett er det satt av kr. 100.000 til prosjektmidler. Pga. overføring av 

ubrukte midler i 2015, er potten totalt på kr. 130.000. Etter noe diskusjon i styret ble 

det enighet om ikke å utlyse disse midlene i 2016. I stedet vil midlene bli overført til et 

prosjekt merket ‘Aktivitetsmidler kompetansestilling’, der pengene er tenkt brukt på 

lokale, regionale aktiviteter direkte rettet mot klubbmiljøene, i regi av Jo. På den 

måten sikrer vi at pengene kommer klubbene til gode, men på en litt annen måte. 
 

 

Vedtak: 

Forslag til revidert budsjett for alle avdelinger godkjennes, med en endring i bruk av 

budsjetterte prosjektmidler, som overføres til nyopprettet prosjekt Aktivitetsmidler 

kompetansestilling. 

 

 

SAK 71 OPPFØLGING AV KLUBBER IFT. KOMPETANSE, 

UNGDOMSARBEID OG REKRUTTERING 
 

I handlingsplan for Oppland Skikrets er det referert fra klubbundersøkelsen i forkant 

av kretstinget våren 2015. I klubbenes svar er det fokusert på blant annet 

regionmøter/sonemøter mellom klubber og skikrets som viktige møteplasser for å 

møte andre klubber og skikretsen. Videre ønsket klubbene en kompetansestilling som 

skal arbeide mot skiklubbene og bidra til å heve idrettsfaglig kompetanse  
 

Handlingsplanen har bredt fokus på rekruttering og kompetanse, og under kapittel 5. 

Kompetanse er det pekt på flere tiltak rettet mot klubber og medlemmer herunder 

også ungdomsarbeid. Styret diskuterte hvordan vi skal kunne møte klubber med tiltak 

rettet mot rekruttering, ungdom og kompetanseutvikling.  
 

Det er viktig å finne en retning på den jobben som skal gjøres, med skiutvikler Jo i 

førersetet. Det er ønske om å etablere en arbeidsgruppe bestående av Jo, Marit, 

Sandra og Erlend Slokvik fra Olympiatoppen Innlandet. Jo inviterer til møte i 

arbeidsgruppa, som får i oppdrag å legge fram noe konkret på styremøtet 16. 

september på Beitostølen. Dette følges så opp videre med presentasjon og diskusjon 

sammen med klubbene på storsamlingen på Beitostølen. 

 

 

Vedtak: 

 Jo organiserer et møte med Erlend Slokvik, Marit og Sandra, avholdes før 5. 

september. En plan for videre arbeid presenteres for styret på møte 16. september, og 

temaet tas opp på storsamlingen. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/OSK_regnskap%20pr.%2031.07.16%20-%20til%20styret.pdf


 

 

SAK 72 ENDRING AV SATS KJØREGODTGJØRELSE 

Pr. 1. januar 2016 har staten innført beskatning av kjøregodtgjørelse over kr. 3,80 pr. 

km, dvs. de 40 ørene opp til statens takst på kr. 4,20. For å forenkle prosessen er det 

derfor mange organisasjoner som velger å sette kjøregodtgjørelsen til kr. 3,80. 

Administrasjonen foreslår at dette også gjøres for Oppland Skikrets, med virkning fra 

15. august. 

 

 

Vedtak: 

 Kjøregodtgjørelse for Oppland Skikrets settes til kr. 3,80 pr. km med virkning fra 15. 

august 2016.  

 

 

 

 

SAK 73 STATUS X GAMES HAFJELL 

Jo Mork, Fred Arne Hessen og Torger Fenstad fra skikretsen deltok på møte vedr. X 

Games etter initiativ fra ordfører Lundgård i Øyer kommune fredag 19. august. Fred 

Arne informerte kort fra møtet. 
 

Det er nå klart at det blir X Games i Hafjell i uke 10 2016, med mål om å skape det 

beste actionsport-eventet i Europa noensinne. Lansering skjer 16. september. 

Arrangementet vil finne sted i selve nasjonalanlegget, ikke i Hafjell Freepark. Dette gir 

oss en unik mulighet for å arrangere breddeaktivitet i Freeparken parallelt med X 

Games. Styret vil følge opp dette og se på mulige innfallsvinkler og hvordan vi som 

krets kan bidra til dette, f.eks. gjennom samarbeid med HiL og prosjektgrupper. 
 

Det er også viktig å ivareta idrettens interesser mht. evt. innkjøpt utstyr ifm. 

arrangementet, slik at dette også kommer idretten til gode i etterkant. 
 

 

Vedtak: 

 Styret følger opp inn mot mars 2016 og ser på muligheter for hvordan kretsen kan 

bidra inn mot breddearrangement ifbm. selve X Games. 

 

 

 

SAK 74 MARKEDSARBEID 

Hvordan øke inntektene for å skape mer aktivitet i Oppland Skikrets? 

Administrasjonen ved Jo ønsker å diskutere hvilke muligheter som kan være aktuelle 

for skikretsen når det gjelder markedsarbeid. 
 

Markedsarbeid for krets kan slå begge veier. Skikretsen har ingen ønsker om å gå inn 

dørene til klubbene sine sponsorer, men det ene utelukker ikke nødvendigvis det 

andre. Så hva kan da kretsen selge? Cup, arrangement, mer? Skal dette gjøres av den 

enkelte gren eller bør markedsarbeidet koordineres mer for alle grener? Kan det være 

aktuelt med en felles cupsponsor for alle grener? Vi kan ski og utstyr, hva kan vi gi 

tilbake til potensielle samarbeidspartnere?  
 

Vi ber styret om å gjøre seg noen tanker om dette inn mot styremøtet. 

 

 

Vedtak: 

 Fordi langrenn ikke er representert på møtet utsettes saken til neste styremøte, 16. 

september. 

 



 

 

 

SAK 75 STATUS INTEGRERING 

Integreringsansvarlig Ragnvald informerte kort om status p.t. 

Lørdag 11. juni ble det arrangert møte på Gardermoen hvor alle prioriterte kretser var 

til stede, deriblant Oppland. Der ble kretsenes erfaringer og planer fremover 

presentert, mens Skiforbundet orienterte om hva det jobbes med sentralt. 

Skiforbundet har igjen 50.000 i midler som kan søkes på av krets og klubb.  
 

Det foreligger følgende forslag til videre planer for funksjonshemmede i Oppland: 

 Samling på Beitostølen 17.-18. september 

 Felles skidag med Hedmark Skikrets 

 Skolekurs for idrettslinjer (kurset finnes i NSF) 

 Infomateriell til fysioterapeuter, skoler etc. 

 Temadagturné a la Telemarknedslaget. 

 Oppdatere skikretsens hjemmesider 
 

 
Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning og tas med i videre arbeid. 

Styret tar initiativ til et felles styremøte med Hedmark Skikrets i løpet av høsten, der 

dette også vil være tema. 

 

 

 

 
 

Neste styremøte er fredag 16. september på Beitostølen, ifbm. Storsamling. 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 23. august 2016 
 


