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Til stede Marit Roland Udnæs, Audun Skattebo, Sandra Lyngstad, Goro Rykhus, Fred 

Arne Hessen, Pål Vist, Kjetil Dahlen, Boye Skøre og Torbjørn Broks Pettersen, 
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REFERAT 
 

SAK 76 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 8/2015-17 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 8/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 77 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

  
Byttehelgen 2016 

Gjennom sitt hovedsponsorat for NSF Langrenn ønsker Sparebank 1 også i år å jobbe 

aktivt med tiltak lokalt og mot folk flest. Den store byttehelgen legges primært til 

helgen 12-13. november. 
 

Under Byttehelgen inviterer idrettslag over hele landet til markeder hvor det kjøpes og 

selges brukt skiutstyr. Klubbene som blir med får en gratis byttehelgs-pakke og hjelp 

til å markedsføre arrangementet. Da fristen for å melde interesse gikk ut, var følgende 

klubber fra Oppland med på lista: Begna IL, Lillehammer Skiklub, Sjårdalen IL, Svea 

Skilag, Søre Ål IL, Vind IL, IL Kolbukameratene og et samarbeid mellom klubbene i 

Midtdalen (Tormod Skilag, Harpefoss IL, Sør-Fron IL og Peer Gynt Alpinklubb). 

 

 

  Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) og Norgesturné 

På Skitinget i Trondheim ble ski-Norge presentert for nytt skipolitisk dokument 

(SPD), SUM og ideen om en Norgesturné for å forankre disse på krets- og klubbnivå. 

En arbeidsgruppe i forbundet der bl.a. Jo er med, jobber med opplegget videre, som i 

første omgang skal presenteres for skistyret på deres møte 27. september.  
 

Skikretsens klubber vil få en liten smakebit på samlingen på Beitostølen. Mer 

informasjon vil komme så snart innhold, opplegg og ikke minst økonomiske rammer 

faller på plass. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

SAK 78 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Alpint 
 

 Det har ikke vært noen aktivitet i alpinkomiteen siden sist møte. 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat%208_2015-2017_22.%20august%202016.pdf
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2016/8/byttehelgen/


 

 

Telemark 
 

 Breddeidrett 

TK var medarrangør på breddesamling i Lom/Juvass 2-4. september, i 
samarbeid med NSF og med Sigrid Rykhus som organisator.  
Det ble en veldig bra breddesamling, med 26 deltagere fra hele Sør-Norge, 
men dessverre ingen løpere fra egen region. Vi har noe å jobbe med… 

 

 Toppidrett 

Våre landslagsløpere i full gang med sesongoppkjøring, de har hatt to 
snøsamlinger allerede hittil i september. 

 

 Arrangement  -  i.a. 

 Anlegg  - i.a.  

 Kompetanse – i.a. 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Kostnader ifm. breddesamling som avtalt, ellers ingen endringer. 

 

 

Hopp/kombinert 
 

 Regionalt høstmøte 

… arrangeres tirsdag 11. oktober på Lillehammer. Hit kommer representanter 

fra både NSF Hopp og NSF Kombinert.  

 Breddeidrett 

Sør-Fron IL arrangerer miljøsamling i Knyken 30. sept – 2. okt, der alle 

klubber i kretsen er invitert med. 
 

 Toppidrett 

Sesongen er startet, med gode resultater spesielt i hopp på COC på 

Lillehammer første helga i september. Kombinert har også avviklet Sommer 

Grand Prix med deltagelse fra Oppland.  
 

 Arrangement 

Det er berammet samarbeidsmøte 21. september sammen med Hedmark 

skikrets for samarbeid om sesongens terminliste. 

 Anlegg  - i.a.  

 Kompetanse – i.a. 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  -  i.a. 

 

 

Langrenn 

 Høstmøte OSK langrenn 

… arrangeres torsdag 27. oktober på Lillehammer.  
 

 Breddeidrett  

o Samlinger for 15-16 og junior arrangeres gjennom høsten 
 

 Toppidrett  -  i.a. 
 

 Arrangement 

o Det har blitt arrangert 4 rulleskirenn i kretsen i høst. Litt utfordringer 

med å finne TDer til rennene. 

o Frist for å legge inn rennsøknader gikk ut 1. september. 

LK Jobber videre med rennsøknader, ønsker å styre litt for å sikre 

geografisk spredning og varierte konkurranseformer. Første utkast 

bearbeides 17.september. 

 

 Anlegg  - i.a.  



 

 

 Kompetanse 

o Trener 1, TD og tidtakerkurs plassert på kalenderen 
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  -  i.a. 

o LK jobber med å fylle den siste posisjonen i LK med et medlem fra 

‘Nord-dalen’, men har ennå ikke kommet i mål. 

o Det er gjort små justeringer i revidert budsjett 

o LK må jobbe videre med handlingsplanen. Blir tema på Beito 17.sep 

 
Freestyle 

 

 Breddeidrett  

o FK har valgt å gjøre utviklingen av Oppland Freeski Cup som viktigste 

ledd i breddearbeidet. Vi har sett stor vekst i den organiserte delen av 

idretten i kretsens tre viktigste klubbmiljøer. 
 

o I kommende sesong har vi innledet et samarbeid med snowboard-

klubbene i regionen for å innlemme dem i Oppland Freeski Cup, da 

det er kapasitet i arrangementene og fremmende for bredde og 

inkludering. Det er sannsynlig at disse også arrangerer sine runder i 

cupen. 
 

o FK jobber med Next X Snow Camp sammen med lokale 

snowboardklubber for å tilby 2-3 breddesamlinger både på barmark 

og snø. Det er søkt støtte til prosjektet hos Regionrådet i Lillehammer-

regionen. 
 

 Toppidrett  

o Johanne Killi er kretsens eneste landslagsutøver og presterer på topp 

nivå. NTG-miljøet jobber selvstendig og meget bra og fungerer som et 

hub for andre utøvere som satser. 
 

 Arrangement 

o Det jobbes med terminliste og oppsett cuprenn for kommende sesong. 
 

 Anlegg 

o Det jobbes for rekrutteringsanlegg i Kanthaugen, Lillehammer. 

o Hafjell Freepark har fått en betydelig utvikling gjennom YOG og 

framstår som et meget attraktivt trenings- og konkurranseanlegg.  

o Hakadal IL har overtatt Varingskollen, som er næranlegget for 

Harestua IL. Miljøet er spente på hvordan dette blir i praksis. 
  

 Kompetanse 

o Lavterskel TD-kurs med 7 deltagere ble gjennomført av Eivind 

Gjeraker i forbindelse med KM. Utover dette har FK bistått klubbene 

med arrangementskompetanse.  
 

 Økonomi, organisasjon og kommunikasjon  -  i.a. 

o Dette må klareres i forbindelse med overgang til ny leder i FK. 

 
 

Vedtak:  

Informasjonen tas til etterretning 

Det ble presisert i styremøte at grenene sender informasjonsaker i forkant av 

styremøtene. Dette for å skape bedre informasjonsflyt og oppfølging mellom 

administrasjon og grener, samt i styremøtene. Dersom det ikke har vært aktivitet å 

informere om, skal dette bekreftes på mail til administrasjonssjef ved første innkalling 

til styremøtet. 



 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 79 KONSTIUERING AV NY LEDER I FREESTYLEKOMITEEN 

Stein Ove Kvatningen, har bedt om å bli fritatt fra vervet som leder av skikretsens 

Freestylekomité. Bakgrunnen for ønsket er bl.a. en travel jobbsituasjon. Han vil 

imidlertid fortsette å være engasjert i det lokale Freestyle-miljøet på Dombås. 
 

Stein Ove har hatt vervet siden Freestylekomiteen ble etablert på Skikretstinget i 2013. 

Som ny leder foreslås Torger Fenstad fra Gausdal Skilag. Torger har vært en del av FK 

siden Skikretstinget 2015, og han ble også valgt inn i NSF Freestylekomité på Skitinget 

2016. 
 

Vedtak: 

Stein Ove Kvatningen fritas fra sitt verv i Freestylekomiteen. 

Torger Fenstad konstitueres som leder av komiteen fram til ordinært valg på 

Skikretstinget 2017. 

 

 

SAK 80 STATUS HANDLINGSPLAN 2015-17 

Handlingsplan 2015-2017 er utgangspunktet for vårt arbeid i inneværende 

tingperiode. Vi følger opp jobben med operasjonalisering av handlingsplanen på 

styremøtet. De komiteene som fortsatt henger etter, bes om å følge opp sammen med 

sine komiteer. Styret vil også følge opp sine deler av handlingsplanen. 

 

Vedtak: 

Styret fortsetter å følge opp Handlingsplanen på styremøtene. 

 

 

SAK 81 OPPFØLGING AV KLUBBER IFT. KOMPETANSE, 

UNGDOMSARBEID OG REKRUTTERING 
 

Vi følger opp saken fra styremøtet 22. august, der følgende er referatført: 
 

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. 

 

Jo refererte kort fra sitt møte med Erlend Slokvik. Etter diskusjon i styret ble det 

konkludert med følgende for videre framdrift: 

 

Gjennomføring av sone-/regionmøter 
Skikretsen skal, i samarbeid med OLT Innlandet, utvikle og arrangere møteplasser for 
klubbenes trenere og foreldre. Møtene arrangeres sonevis i kretsen. 

1) Midtdalen, medio oktober 
2) Norddalen, medio november 
3) Jo lager forslag til møteplasser og tidsrom i resten av skikretsen  

 

 Hovedtema: Rekruttering og kompetanse og anlegg 

 Målgruppe: Trenere og foreldre 
 

 Prosjektleder: Jo 

 Arbeidsgruppe: Sandra, Marit, Jo og Erlend Slokvik. 
Øvrige styremedlemmer, inkludert grenledere, bidrar i programutvikling og 
gjennomføring av møtet. 



 

 

 

 Markedsføring rettes primært mot trenere i klubbene, ledere informeres. 
Alle i styret, inkludert grenkomiteene, bidrar med å identifisere 
nøkkelpersoner i klubbene og sender dette på e-post til Jo, samt bidrar aktivt i 
markedsføring.  
 

 
 

Vedtak: 
 Styret vedtok å jobbe iht. plan skissert over. 

 

 

 

SAK 82 MARKEDSARBEID    

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

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. P.t. ser styret at kretsens fremste ‘salgsvare’ er ski- og aktivitetskompetanse, 

gjennom f.eks. skikurs og skiopplevelser for ansatte i bedrifter. Det er et ønske om å se 

på muligheter for å utvikle noe innenfor dette området. 

 
Vedtak: 

Kretsstyret ser positivt på å utvikle et markedsarbeid rettet mot bedrifter og offentlig 

sektor. Skikretsens salgsvare er ski- og aktivitetskompetanse.  

Prosjektansvarlig: Jo  

 

 

 

SAK 83 SKIKRETSENS ROLLE INN MOT INTERNASJONALE 

ARRANGEMENT 2016-17; X GAMES og WORLD CUP  
 

Følgende store internasjonale arrangement står på terminlista for 2016-17: 
 

 World Cup nordiske grener, Lillehammer, 1-4. desember 2016 

 X Games, Hafjell, uke 10 2017 

 World Cup utfor og super-G, Kvitfjell, 25-26. februar 2017 

 Norsk hoppuke, 11-19. mars 2017, Lysgårdsbakken 14. mars 2017 
 

Mange av skikretsens tillitsvalgte er allerede sterkt involvert i sentrale roller inn mot 

WC på Lillehammer i desember. På styremøtet i august ble det diskutert hvordan 

styret kan følge opp og legge føringer/rammer for opplegg ifm. X Games i Hafjell. I 

tillegg bør også styret vurdere om skikretsen skal ha en aktiv rolle inn mot Kvitfjell og 

nyskapningen Hoppuka. 

 

Vi fortsetter diskusjonen rundt dette på styremøtet. 

 

 

Vedtak: 

 Saken utsettes til neste styremøte, mandag 7. november. 

 
 

Neste styremøte er mandag 7. november kl. 18.00 på Idrettens Hus, Fakkelgården 

 

Referent Ellie, 

Beitostølen, 17. september 2016 


