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Dato   Mandag 12. oktober 2015 

 

Sted   Idrettens Hus, Fakkelgården, Lillehammer 

 

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

Pål Vist, Ragnhild Soleng (møter for Torbjørn Broks Pettersen), Kjetil 

Dahlen, Boye Skøre, Goro Rykhus (på Skype) og Ellie Lein 

 

Forfall Sandra Lyngstad, Linda Svendsrud, Torbjørn Broks Pettersen og Stein Ove 

Kvatningen 
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REFERATSAKER 

 
SAK 9 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 1/2015-17 og vedtak pr. e-post september 2015 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 1/2015-17 og e-post-vedtak godkjennes 

 

 

 

 

INFORMASJONSSAKER 
 

 

SAK 10 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

 

  Høstmøter Oppland Skikrets 

  Fellesmøte, samt grenmøter for langrenn, alpint, freestyle og telemark 

  arrangeres på  Lillehammer lørdag 24. oktober, parallelt med breddesamling 

   for ungdom 11-16 år, ledet av Kjetil André Aamodt og Andreas Arnø.  
 

   Hopp og kombinert arrangeres sitt grenmøte sammen med Hedmark Skikrets 

  på Rena søndag 25. oktober, i forbindelse med miljøsamlingen som arrangeres 

   der samme helg.  NSF Hopp deltar også på dette møtet, som et ledd i deres 

   regionmøteturné. 
 

  Klikk her for mer info om agenda m.m. 

 
  Hafjell Freepark AS (HFAS) 

   Marit har bedt om fritak fra sitt styreverv i HFAS. Fred Arne har sagt ja til å 

   overta vervet, slik at Oppland Skikrets fortsatt sitter med styreleder. 

   Formalitetene rundt skifte av styreleder gjøres av generalforsamlingen i HFAS. 

   Fred Arne hadde sitt første formelle styremøte som leder 12. oktober. 
 

  Oppland Skikrets og Øyer kommune har gjort vedtak på å stille med midler til 

  mellomfinansiering i påvente på utbetaling av spillemidler. Styret i HFAS jobber 

   med en tredje part til denne løsningen, da Skiforbundet sliter med å stille kapital. 

 
  Nasjonal Byttedag 2015 

   Gjennom sitt hovedsponsorat for NSF Langrenn ønsker Sparebank 1 også å 

   jobbe aktivt med tiltak lokalt og mot folk flest. De lanserer derfor sammen med 

   NSF Den nasjonale byttedagen, som i 2015 vil bli forsøkt lagt til lørdag 14.  

   november, samme dag som sesongåpningen på Beitostølen. Konseptet vil 

   presenteres på NSF Høstmøte i oktober. 
 

  Oppland Skikrets har meldt inn Gausdal Skilag, Gjøvik Skiklubb og 

   samarbeidende skilag i Midt-Gudbrandsdal (bl.a. Sør-Fron IL og Tormod 

   Skilag) til årets prosjekt. 

   
    

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat_1_2015-2017_24.%20august%202015.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat_vedtak%20pr.%20epost_%20september_2015-17.pdf
http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2015/9/hostmote-2015/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/2015-09-09%20Byttedagen%201.0%20-%20presentasjon%20for%20NSF.pdf


  Klubbundersøkelsen 2015 

   NSF gjennomfører en ny runde med klubbundersøkelse i forbindelse med 

   utarbeiding av nytt skipolitisk dokument 2016-20, som skal legges fram for 

   Skitinget 2016 i Trondheim. Klubbundersøkelsen er etter samme lest som i 

   2011 og 2013, slik at man også kan sammenligne svar. Den ble sendt ut til alle 

   klubber medio uke 40.  

    

  Status profileringsklær 

   Dunjakker er bestilt til alle nye tillitsvalgte. I tillegg er det bestilt gensere til 

  alle tillitsvalgte i styre og grenkomiteer.   

 
   Status Prosjekt Visma 2018 

    Som en del av avtalen, som løper over fire år, t.o.m. 2018, har Visma 

   utarbeidet et enkelt opplæringsprogram knyttet til økonomi, med skiungdom 

   fra vdg. skole og oppover som målgruppe. Visma vil presentere dette på 

   Høstmøtet.  

 
  Antidoping 

   Vi oppfordrer alle tillitsvalgte som enda ikke har gjennomført Ren Utøver om å 

   gjøre dette snarest mulig. Dette er bl.a. et ledd i prosessen med å søke om 

   status som Rent Idrettslag-status for Oppland Skikrets.  
 

  Informasjonsbrev til klubbene ble sendt ut sammen med Nyhetsbrev i 

   september. Jimmy Vika fra Antidoping Norge følger opp dette på Høstmøtet i 

   oktober. I tillegg ber vi grenene følge opp sine tillitsvalgte, junior- og 

   seniorløpere og klubber som skal arrangere KM og andre større renn i løpet av 

   vinteren. NSF følger opp landslagsløpere og arrangører av NM- og NC-renn. 
 

   Alle tillitsvalgte i Oppland Skikrets oppfordres til å følge opp sine respektive 

   klubber mht. status som Rene Idrettslag!  

 
  Status administrasjon 

  Ellie har fått tilbud om og har takket ja til en 20% stilling i NSF sentralt som 

   koordinator for skikretsene Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Østfold,  

  Telemark/Vestfold og Buskerud. Dette innebærer at 20% av hennes stilling 

   frigjøres fra kretsarbeid og må bemannes gjennom andre ressurser (lønnet av 

   NSF).  Se for øvrig Sak 13 Ny stilling Oppland Skikrets 

 
   Støtte til Gålås søknad om Hovedlandsrenn 2018 

  Gålå Idrettsanlegg, som består av Sør-Fron IL, Harpefoss IL, Tormod Skilag, 

   Ruste IL og Vinstra IL, har søkt om HL nordiske grener i 2018. Ettersom dette 

   er i tråd med skikretsens handlingsplan, der vi ønsker at klubber skal søke 

   nasjonale renn, har skikretsen sendt et støttebrev til NSF. 

    

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/BJ%20Dunjakke.jpg
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/BJ%20Genser_bl%C3%A5.jpg
http://renutover.no/
http://rentidrettslag.no/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/2%20Diverse/2015/Antidoping_Infobrev%20klubber_2015.pdf


 

SAK 11  INFORMASJON FRA GRENER OG INTEGRERING 
 

 

Telemark 

 Flott barne- og ungdomssamling i Lom den siste helga i august, med Sigrid 

Rykhus som ansvarlig. Flere nye/unge løpere fra både Øyer og Vang 

deltok, og tilsammen 65 glade unger fra hele Sør-Norge. 
 

 Den årlige Hintertuxtur ble gjennomført i uke 40 i regi NSF. Noen få 

lokale med, i tillegg til landslagsløperne og trenere fra kretsen. 
 

 Det jobbes med å komplettere komiteen 

 
Freestyle 

 Johanne Killi, Dombås IL, er tatt ut på landslaget Freeski 2015-16 

 Jens Johnsen, Lillehammer Twintipklubb, er tatt ut på juniorlandslaget i 

Freeski 2015-16 

 Johanne Killi deltok i WC i Slopestyle i Cardona på New Zealand 25-27. 

august, der hun kom på 13. plass. 

 

 Planlagte arrangementer i Freeski i OSK 2015-16: 

o NC i Freeski (Big Jump) på Skeikampen 21. nov  

o Nor Freeski KIDDYCAMP på Skeikampen lørdag 28. november, 

for utøvere i alderen 10-14 år (2006-2002) 

o NC i Freeski (Big Jump) på Dombås 12. mars 2016 

 
Langrenn 
 

 

Sportslig 

 Justert forslag til terminliste er ute på høring i klubbene, ferdigstilles 

ultimo oktober. 

 Gjennomført vellykket juniorsamling på Sjusjøen i uke 40, 23 deltakere 

 Planlegger samling med 15-16-åringer 27.-29.november på Sjusjøen 

 Har fordelt oppgaver på nasjonale renn mellom komitemedlemmene 

 Vurderer å engasjere aktører med spesialkompetanse på smøring/ 

sekundering 
   

  Økonomi 

 Har god kontroll på økonomien. 

 Noe økte kostnader på toppidrett (Team Veidekke Innlandet) 

 Vi velger å ta noen økte kostnader på sportslig opplegg, som samlinger i 

høst og støtteapparat til vinteren. 

 LK har signert to små sponsoravtaler (GD og Totenbank), den tredje er 

under forhandling (Gålå) 

 LK har rangert søkere til spillemidler for prepareringsutstyr langrenn 
 



  Kurs 

 Trener I-kurs barmark gjennomført på Lillehammer 18-19. september, 

med 22 deltakere 

 Trener I-kurs barmark arrangeres på Hadeland 24-25. oktober, etter 

initiativ fra Harestua IL. 

 TD/arrangør-kurs arrangeres på Ottestad 14. oktober, p.t. 6 påmeldte fra 

Oppland. 

 Trener II-kurs er under planlegging, Hedmark SK har ansvaret. 

 Det har kommet inn ønske om tidtakerkurs, dette følges opp 

 
Alpint 

 Det er avholdt ett møte siden siste kretsstyremøte med hovedfokus på 

terminplan og samlingsplan.  
 

 Terminliste forventes klar i løpet av uke 42. 

En utfordring med en svært komprimert sesong (Ungdoms-OL samt 

BAMA, Landsfinale og Hovedlands alle før påske). Forhåpentligvis får vi til 

en terminliste som ikke kolliderer for mye med Hedmark. 
 

 Det er planlagt egen KM-helg på Gålå i april 
 

 Første samling er planlagt 20-22. november (breddesamling på Skei). 

 
Hopp/kombinert 

 Sesongens første Norgesmester ble kåret lørdag, med gull til Maren 

Lundby i plastmesterskapet hopp K90. Hun tok også sølv i K120. 
 

 Terminliste er nesten klar. 
 

 Det arrangeres felles KM med Hedmark i Nord-Østerdalen 

(Tolga/Nansen) 
 

 Regioncup kjøres sammen med Hedmark, legges opp til fire renn, to i hver 

krets. Sammen med cuprenn arrangeres samling med en sosial ramme 

dagen før. NSF hopp har gitt økonomisk støtte til dette, som breddetiltak. 

 
Integrering 

 Integreringsutvalget i NSF har plukket ut Hedmark og Oppland som to av 

de kretsene som de ønsker å satse på kommende sesong. Det vil bli avholdt 

et møte innen kort tid, der målet er å utarbeide konkrete målsettinger for 

integreringsarbeidet i kretsene og se på hva NSF kan bidra med. 
 

 Møte med Hilde Håkenstad i NIF ble avholdt i forkant av styremøtet, med 

hovedfokus på hvordan vi skal få flere FH inn i skiidretten. Vi er fortsatt på 

idemyldringsstadiet, men håper å kunne konkretisere mer etter møte med 

NSF. 

 
Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 
 

 

 

 



RAPPORTERINGSAKER 

 
 

SAK 12  REGNSKAPSTATUS PR. 30.09.15 

 Klikk her for regnskapsrapport pr. 30.09.15 for alle avdelinger.  

 

   Regnskapet ble gjennomgått på styremøtet. 

   Det har vært liten aktivitet siden forrige rapport, pr. 31.07.15. 

Alle grener/avdelinger ligger godt an ifht. budsjett. 

 
   Vedtak:  

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

 
SAK 13  NY STILLING OPPLAND SKIKRETS 

 Skikretstinget 2015 vedtok oppretting av en kompetansestilling i 50% for en 

toårsperiode. Oppland Skikrets vil dekke både lønns- og driftskostnader for denne 

stillingen.  

 

   De resterende 50% dekkes av NSF. Dette er knyttet til dekning av Ellies stilling 

(20%), jf. sak 10. De resterende 30% av lønnskostnadene vil kunne relateres mot 

arbeidsoppgaver i skikretsene i Hedmark og Sogn og Fjordane.  NSF har uttrykt at 

stillingen skal ha kontorplass i Oppland skikrets og arbeidsgiveransvaret legges til 

Oppland skikrets. Det vises for øvrig til informasjon gitt i styremøte.  
 

   Med utgangspunkt i dette vil styret  utforme en stillingsinstruks og 

utlysningstekst. Det settes ned en arbeidsgruppe til den videre jobben, bestående 

av Marit, Audun, Boye og Ellie. De skal ha klart et utkast til stillingsinstruks og 

utlysningstekst til neste styremøte, 9. november.  

 

  Tidsramme:  
 

 Styremøte 9. nov  Ferdigstilling av stillingsinstruks og utlysningstekst 

 Uke 46   Utlysning, med søknadsfrist 1. desember 

 Desember   Gjennomføring av intervju, ansettelse før 31.12.15. 

 

  Med denne som utgangspunkt er det realistisk å ha en person på plass 1. april 

 

 

Vedtak:  

 Styret oppretter en arbeidsgruppe bestående av Marit, Audun, Boye og Ellie, som 

 får mandat til å utarbeide stillingsinstruks for kompetansestillingen og   

 utlysningstekst til neste styremøte, 9. november. 

  

 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/OSK_regnskap%20pr.%2030.09.15_alle%20avdelinger.pdf


 

 

SAK 14  HANDLINGSPLAN 2015-17 

 Styret (uten grenledere) begynte en prosess med konkretisering av Handlingsplan 

2015-17 på seminaret på Pellestova. Marit har laget en excelbok, der alle konkrete 

tiltak fra gren og styre legges inn, sortert på hovedområde. 
   

   Hovedsatsningsområder for hver gren ble gjennomgått. Det bes om at grenledere 

sender alle konkrete tiltak, både p.t. og framtidige, fortløpende til Marit, som 

legger dem inn i fellesdokumentet. Denne vil også ligge tilgjengelig for alle til å se 

på Dropbox.  

 

 

 Vedtak:  

 Styret fortsetter jobben med operasjonalisering av skikretsens Handlingsplan 

2015-17. Grenledere sender fortløpende planlagte tiltak til styreleder, som legger 

  det inn i et felles dokument. Endelig operasjonalisert plan skal vedtas sammen 

med budsjett 2016 på styremøtet i desember. 

  

 

 
 

Møtet ble avsluttet kl. 20.15. 

 

Neste styremøte avholdes mandag 9. november kl. 19.00 

 

 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 13. oktober 2015 
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/OSK_Handlingsplan%202015-2017.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/OSK_Handlingsplan%202015-2017.pdf

