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REFERAT 
 

 

SAK 26 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 3/2015-17 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 3/2015-17 godkjennes.  

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

SAK 27 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

 
  World Cup Lillehammer 4-6. desember 2015 

  Til tross for utfordrende værforhold med både snø, regn og vind, klarte   

  arrangøren å gjennomføre 9 konkurranser på 3 dager. Det ble spesielt utfordrende i 

  hoppbakken, hvilket førte til at alle hopprennene ble arrangert i den normale 

   Bakkestørrelsen, bortsett fra den provisoriske runden i kombinert. 
 

  Skipresident Røste roser både arrangøren og alle frivillige for innsatsen, i det han 

  karakteriserer som et svært viktig arrangement for norsk skisport. 
 

  Flere av de tillitsvalgte i skikretsen bidro med frivillig innsats, vel blåst til alle  

  sammen! 

 
  Integrering 

  Vi har så vidt startet med å jobbe for ytterligere integrering av funksjonshemmede 

  utøvere inn i skiidretten. Gjennomførte tiltak p.t.: 
 

 12. oktober: Møte med Hilde Haakenstad, NIF, med fokus på hvordan vi kan 

få til et samarbeid med NIF og Idrettskretsen. Hilde kan hjelpe oss i konkrete 

saker med informasjon om muligheter for å søke midler og hvilke tilbud 

kommunene kan komme med. 
  

 24. oktober: Skikretsens høstmøte, der Ragnvald presenterte noen av sine 

tanker om hvordan en kan hjelpe en funkisutøver inn i klubben. Han viste 

også en motivasjonsfilm av funkisutøvere, sånn at klubbene kunne se hva som 

er mulig å få til. Etter fellesdelen var Ragnvald med på LK-møtet og 

informerte om at NSF gjerne vil at de skal plukke ut et par renn som spesielt er 

tilrettelagt for funkiser. 
 

 2. november: Møte med NIFs integreringskonsulenter i Oppland og Hedmark, 

representanter fra OSK og HSK, samt representanter fra NSF. Vi fikk en 

innføring fra NSF i hvordan de jobber med integrering. NSF ønsker å satse 

ekstra på OSK og HSK når det gjelder integrering. Det ble ikke lagt noen 

konkrete planer, men det ble diskutert å få til en skidag med fokus på 

funkisutøvere. Vi snakket også mye om hvordan vi skal finne og rekruttere 

funkisutøverne. 

 
 

 
 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Referat%20styrem%C3%B8ter/Referat_3_2015-2017_9.%20november%202015.pdf


 23. november: Hilde Håkenstad og Ragnvald besøkte Vind Idrettspark på 

Gjøvik etter en forespørsel fra en trener i skigruppa, som har en synshemmet 

gutt på trening. Sammen med trener og mor ble utfordringer for utøveren og 

skigruppen kartlagt. De fikk en del informasjon om tilrettelegging og 

informasjon om hvor de kunne søke midler. Utøveren deltar på noen skirenn, 

og vi ble enige om at de melder inn hvilke renn de ønsker å delta på denne 

sesongen til OSK. OSK videreformidler dette til arrangøren, slik at det om 

mulig kan tilrettelegges med bl.a. ekstra merking av traseen. 

 

   Vi har kommet litt i gang og skal fortsette med arbeidet videre utover i  

   sesongen. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

SAK 28 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Freestyle 

 Kiddy Camp i freeski ble arrangert på Skeikampen lørdag 28.november med 

ca. 25 deltagere, samarbeid med NSF og Thon Skeikampen. Arrangementet 

var vellykket og meget godt mottatt av deltagerne. 
 

 Aurdal IF Alpin har etablert et tilbud for freeskiere. De har 20-30 jibbere i 
alderen 10-17 år på trening hver uke. 
 

 Lørdag 19. desember arrangerer Gausdal Skilag Norgescup i Freeski på 
Skeikampen. 

 

 Johanne Killi fra Dombås IL ble nr. 4 i prestisjefylte Dew Tour i USA, med 
hele verdenseliten til stede. 
 

 

Langrenn 

 LK-møte avholdt 9. november 
 

 Vellykket kretssamling på Natrudstilen 27-29. november, med 44 utøvere (15-

16 år), NTG stilte med trenere. 
 

 De første terminfestede skirennene gikk av stabelen 29. november, hhv. 

Natrudstilrennet og Valdres Vinterfestival (på Vaset) 
 

 Sesongåpning på Beitostølen, Norgescup på Gålå og World Cup på 

Lillehammer – vel gjennomførte arrangement med mange gode 

tilbakemelding til dyktige arrangører i skikretsen. 
 

 Sesongen er godt i gang for våre seniorer, Oppland har satt preg på 

resultatlistene. Fire utøvere fra Oppland ble tatt ut til WC på Lillehammer, 

hhv. Ingvild Flugstad Østberg, Marthe Bjørnsgaard, Martin Løwstrøm 

Nyenget og Emil Nyeng. I WC Davos var Håvard Solås Taugbøl i troppen, 

sammen med Ingvild.  Team Veidekke Innlandet har levert meget gode 

resultater så langt, både i Norgescup og Skandinavisk Cup. 
 

 Kurs:  

* Trener I barmark på Hadeland 23-24. oktober, 12 deltakere 

* Tidtakerkurs/EQ-timing på Lillehammer 19. november, 12 deltakere.  

* Trener I snømoduler på Sjusjøen, 11-12. desember, 22 deltakere 



Telemark 

 Sesongstart WC Hintertux, Østerrike 27.-29.nov. 
   Mathilde Ilebrekke, Nordre Land IL, fortsetter der hun var i fjor og oppnådde 

   to 2.plasser i klassisk sprint. Ådne Kristenstuen, også Nordre Land IL, klarte 

   en 7. og en 15. plass, også i klassisk sprint. Ingen norske kom til finalene i 

   parallellrennet. 
 

 Planlagt aktivitet er samling, både topp og bredde i samarbeid med NSF, på 

Geilo 16. til 20.des, med sesongstart Norgescup. 

 Oppstart treninger lokalt første uka etter nyttår. 

 

Hopp/kombinert 

 Komiteen har hittil kommunisert på telefon og e-post, da planlagt møte i 

november måtte utsettes. Nytt møte datofestes før nyttår.  

 Høstmøte ble gjennomført i forbindelse med fellessamling for Hedmark og 

Oppland på Rena. Bra oppmøte og gode diskusjoner.  
 

 Felles terminliste med Hedmark er lagt. Fire renn i felles regioncup og felles 

arrangement for KM. Linda er kontaktperson fra kretsen for regioncupene 

som arrangeres i Oppland.  
 

 Komiteen organiserer overnatting ifbm.  HL og Solan Gundersen 2016 
 

 Komiteen har tatt initiativ til dialog med Olympiaparken m.fl. vedr. samarbeid 

om treningstider og priser. Fremmes i egen sak 14.12. 
 

 Sportslig:  

Sesongen er i gang og Oppland markerer seg med mange deltagere i alle 

aldersgrupper og som en dyktig arrangør. 
 

o NM kombinert ble tradisjonelt avholdt med langrennsdelen på 

Beitostølen, i forbindelse med TV-sendt sesongåpning i nordiske 

grener. Oppland stilte med 3 utøvere.  
 

o World Cup ble avholdt første helga i desember på Lillehammer med 

gode tilbakemeldinger på arrangementet og deltagelse fra Oppland 

også i konkurransen. Til tider krevende for arrangementsstaben, 

evaluering gjennomføres i regi av org.komiteen. Kenneth Gangnes fikk 

sitt store gjennombrudd, med 1. og 2. plass, mens Maren Lundby 

hoppet ned til 3. plass i kvinneklassen. 
 

o Andre helga i desember er det sesongåpning for de yngre 

kombinertutøverne i Folldal, med et spennende arrangement der de 

yngre og eldre utøvere deltar i samme renn. Oppland stiller med en 

fyldig tropp også denne gangen. 
 

o Kombinert har også lagt forholdene til rette for økt innsats på 

trenerside i Team Oppland hopp/kombinert ved å bidra til 

engasjement av Gudmund Storlien som trener for de yngre utøverne. 

 

Alpint 

 Vinterens terminliste er klar 

 Vellykket breddesamling på Skei 27-29. november, med ca. 40 utøvere. 

 Planlegges fartssamling på Kvitfjell i nyttårshelga, i samarbeid med Team X. 

 Maren Skjøld fra Gjøvik Skiklubb tok karrierens første seier i Europacup i 

Kvitfjell i helgen. Kjetil Jansrud er godt i gang med WC-sesongen. 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 



RAPPORTERING 
 

SAK 29  REGNSKAPSTATUS PR. 30.11.15 

 Klikk her for regnskapsrapport pr. 30.11.15 for alle avdelinger.  
 

 Det har kun vært små endringer i regnskapet siden sist rapportering. 

Ellie gikk kort gjennom regnskapet på styremøtet. 
 

 Fordeling av post 3- og prosjektmidler vil gjøres i forbindelse med årsregnskapet, 

basert på reelle kostnader ifbm. gjennomførte prosjekt. 

 
   Vedtak:  

Informasjonen tas til etterretning. 
 

  

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 30  BUDSJETT 2016 

Budsjettforslag for  

 Styre/administrasjon 

 Freestyle, hopp/kombinert, langrenn og telemark 
 

  Alpinkomiteen hadde ikke levert inn budsjettforslag for 2016 til styremøtet. 

 
  Kommentarer til budsjettene: 
 

  Styre/admin 

 Nyopprettet prosjektstilling: Det er budsjettert med lønns- og driftskostnader 

for 50% stilling 01.05-31.12.15. Det foreslås at driftskostnader knyttet til den 

nye stillingen føres som eget prosjekt, for å synliggjøre kostnadene. 
 

 Det er ikke satt av egne potter til Integrering og Anlegg i budsjettet. Det vil 

vurderes om dette skal legges inn ved revisjon av budsjett i mai. 

 

  Grener 

 Aktivitetstilskudd til grenene (kr. 550 000) er fordelt iht. fordelingsnøkkel 

vedtatt på Skikretstinget 2013, men nå med full fordeling til Freestyle, jf. 

tingvedtak. 
 

 Flere av grenene budsjetterer med underskudd. Pga. god EK er dette ok, men 

det krever god økonomistyring og tett oppfølging gjennom regnskapsåret. 
 

 Budsjettene skal reflektere hovedmålsetningene i skikretsens Handlingplan 

2015-17, bl.a. satsning mot barn, bredde og rekruttering. Det ble stilt spørsmål 

til dette bl.a. vedr. budsjett for langrenn. Dette vil bli fulgt opp tettere når 

budsjettene skal revideres i mai. 
 

 Alpinkomiteen får fullmakt til sammen med Ellie å jobbe fram et budsjett etter 

samme lest/rammer som i 2015. 

 

 

Vedtak: 
Styret godkjenner framlagte forslag til budsjett for alle avdelinger bortsett fra alpint. 
 

Alpinkomiteen får fullmakt til å utarbeide budsjett etter fjorårets rammer sammen 

med adm.sjef. 
 

Budsjettet revideres etter endt sesong, for alle avdelinger/grener, på styremøtet 9. mai. 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/OSK_regnskap%20pr.%2030.11.15.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Budsjett%202016%20Styre_Administrasjon.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Oppland/1%20Styret/2015-17/Styrem%C3%B8ter/Budsjett%202016_freestyle%20hopp%20kombinert%20langrenn%20telemark.pdf


 

SAK 31 BEHANDLING SØKNADER PROSJEKTMIDLER 

Det er budsjettert med kr. 100.000 til fordeling, som er utlyst med følgende kriterier: 

KLIKK HER, med søknadsfrist 1. desember. Ved søknadsfristen utløp hadde det 

kommet inn 9 søknader: 

 

 Lillehammer Skiklub, alpingruppa, klubbrenn, kr. 18.000 

 Freestylekomiteen på vegne av freeskiklubbene i Oppland, OSK Cup 2016, 

kr. 20.000 

 Svea Skilag, Jenteprosjekt 2016, kr. 13.000 

 Svea Skilag, Guttesamling Hadeland, kr. 11.300 

 Gålå Idrettsanlegg, felles klubbrenn Tormod Skilag, Sør-Fron IL. Vinstra IL, 

Ruste IL og Harpefoss IL, kr. 12.000 
 

 Vang IL Alpint, 4 søknader: 

o Freeski-samling på Filefjell, kr. 6.000 

o Skicross kostymerenn, kr. 4.000 

o Barnerenn, kr. 6.000 

o NC-avslutning Filefjell, kr. 25.000  

 

Tre av søknadene er knyttet til samlinger, hhv. de to fra Svea Skilag og Vang 

IL/Freeski-samling, hvilket ikke er i tråd med kriteriene i utlysningen. Styret avslår 

derfor disse søknadene. De 6 øvrige søknadene ble innvilget, Vang IL sin søknad vedr. 

NC-avslutning med nedjustert sum til kr. 10.000. Totalt innvilget beløp er kr. 70.000. 
 

Administrasjonen informerer alle søkere og sørger for utbetaling av pengene.  

 

Gjenstående beløp er kr. 30.000. Etter en kort diskusjon blir styret enige om å øke 

denne potten til kr. 50.000 og utlyse midlene på nytt, nå rettet mot tiltak knyttet til 

aktivitet i asylmottak med ungdommer – og utfordre klubbene til å sende inn søknader 

om støtte til aktivitetsprosjekt der minimum følgende kriterier må være oppfylt: 
 

 Maksimum kr. 10.000 per klubb,  

midler utbetales klubb når tiltaket er rapportert og ferdig. 

 Aktiviteter skal rettes mot barn og unge – ved mottaket 

 Minimum 4 aktivitetsøkter i løpet av vinteren  

 Fokus på lek utendørs, med ski, miniski, akebrett e.l., gjerne sammen med 

klubbens egne barn   

 Aktivitetsledere må ha politiattest  

 Søknadsfrist 15. januar 2016 

 

Videre prosess: 

I første omgang legges det ut en utlysningstekst på Oppland Skikrets’ hjemmeside og 

Facebook (fredag 18. desember). Dersom det ikke kommer respons på utlysningen 

innen fristens utløp, vil skikretsen i løpet av januar rette seg direkte mot klubber. Et 

annet miljø som også da evt. kan vurderes, er høgskolen og idrettsstudentene. 

 

 

Vedtak: 

Styret avslår 3 av søknader da de ikke faller innenfor utlyste kriterier.  

Resterende 6 søknader fra klubb innvilges, totalsum kr. 70.000 
 

Ikke utdelt beløp på kr. 30.000 suppleres med kr. 20.000, og disse kr. 50.000 knyttes 

til ny søknadsrunde for klubber som vil igangsette aktiviteter på asylmottak med 

mindreårige asylsøkere. Styreleder og adm.sjef får fullmakt til utarbeide en 

utlysningstekst, med søknadsfrist 15. januar. 

http://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2015/11/utlysning-prosjektmidler/


 

 

SAK 32  ANSETTELSE PROSJEKTSTILLING 
 Ved søknadsfristens utløp har det kommet inn til sammen 23 søknader, med mange 

svært gode kandidater. 
  

  Arbeidsgruppen la fram forslag til kandidater til intervju. Etter diskusjon i styret ble 

 det enighet om å innkalle fem personer til intervju rett etter nyttår. Intervjuene 

gjennomføres av leder, nestleder og adm.sjef. 

 

  Pga. tidsbrist før jul, foreslås følgende reviderte videre framdriftsplan: 
 

 Styremøte 14. des  Presentasjon av søkere og kandidater til intervju 

 Uke 51   Søkere kontaktes, tid for intervju avtales 
 

 Uke 1-2   Gjennomføring av intervju 

 Styremøte 25. januar  Vedtak om ansettelse 

 1. mai    Oppstart 

 

   

  Vedtak:  

  Informasjon tas til etterretning, foreslåtte reviderte framdriftsplan vedtas. 

 

 

 

SAK 33  SAMARBEID OM HOPPING I LYSGÅRDSBAKKEN 
 Hopp- og kombinertklubbene i distriktet har kommet med en henvendelse til 

skikretsen vedr. hopping i Lysgårdsbakken. Man må p.t. være minimum 10 hoppere 

for å kunne avtale tid om hopping Dette kan være vanskelig å få til, og det kan bl.a. 

føre til at hoppere som ikke ønsker å hoppe i Lysgårdsbakken, blir presset til det for å 

fylle opp. Det reageres også på prisen, kr. 350 for tre timer, samt åpningstider som er 

mest tilpasset de som bor i nærområdet. 
 

  NTG Lillehammer har en avtale med Olympiaparken der de får hoppe gratis, mot at de 

stiller opp på dugnader ved klargjøring av bakkene. 
 

 Hopp- og kombinertkomiteen ønsker å gå i en dialog med Olympiaparken og NTG 

Lillehammer om et samarbeid. Marit har luftet saken på styremøte i Olympiaparken, 

og hopp/kombinert inviteres av daglig leder/styreleder Hans Rindal til å ta initiativ til 

å avtale et møte med Olympiaparken. På dette møtet bør det etterspørres en 

brukeravtale. Linda følger opp saken på vegne av hopp/kombinert-komiteen. 

 

  Vedtak:  

  Linda kontakter Hans Rindal i Olympiaparken for å avtale et møte i saken. 

 

 

 

 

SAK 34  HANDLINGSPLAN 2015-17, status 
 Handlingsplan 2015-17 (HP) ligger i Dropbox og kan revideres av alle 

styremedlemmer. I tråd med vedtak i sak 24 på forrige styremøte er det alle 

styremedlemmers ansvar å fylle på med tiltak fortløpende. 
 

  HP skal og må brukes som et viktig planleggingsverktøy for å få gjennomført de  

  målsettingene som er vedtatt for skikretsen og den enkelte gren. 
 



  I tillegg til å legge inn tiltak i HP-dokumentet i Dropbox, er det viktig at alle  

  grenkomiteledere følger opp med å føre møtereferat og sende disse inn til  

  administrasjonen, samt rapportere inn gjennomførte aktiviteter til styremøtene. Dette 

  fungerer som en indirekte rapportering jf. med Handlingsplan og er viktig for at styre 

  og administrasjon skal kunne følge opp og med på hva som skjer av aktivitet i grenene. 

  Dette er et naturlig krav ettersom det er styret som tildeler grentilskudd og er  

  hovedansvarlig for økonomien i skikretsen - og oppfølging av denne. 

  

                          

Vedtak: 

 Alle styremedlemmer og grenledere fortsetter å legge inn tiltak i HP-dokumentet i 

Dropbox kontinuerlig. HP vil bli fulgt opp videre på kommende styremøter. 
 

 Alle grenledere, samt ansvarlig for integrering og anlegg, skal rapportere inn 

gjennomført aktivitet til hvert styremøte. Det skal også rapporteres inn når det ikke 

har vært noen aktivitet siden sist styremøte. 
 

  Det skal føres referat fra alle møter i gren, disse skal også legges inn i rapporteringen 

til styremøtene. 
 

   

   

  

 

 

SAK 35  EVENTUELT 
   

  Styret har vedtatt følgende: 
  Styret ønsker å gi en ekstra påskjønnelse til Ellie for godt arbeid i skikretsen med å gi 

  henne 2 billetter til Idrettsgallaen på Lillehammer. Enstemmig vedtatt. Marit følger 

  opp med billettbestilling.  

 

 

 

 

Neste styremøte er mandag 25. januar 2016 kl. 18.00 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 16. desember 2015 
 


