
 

 

 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr.11/2017-2019 
 

 
Dato   Mandag 21. januar 2019 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede Audun Skattebo, Trine S. Stenberg, Marit Roland, Kjetil Dahlen, Kristian 

Aleksander Vist, Sandra Lyngstad Hennum, Torbjørn Broks Pettersen, Gorm 

Johansson, Boye Skøre, Silje Knox og Ellie Lein. 

 

Forfall Ole Kristian Kirkerud og Torger Fenstad. 
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REFERAT 
 

 

SAK 107 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET 
 

   Godkjenne av møteinnkalling og vurdere inhabilitet. 

 

Vedtak:  

Møteinnkalling godkjennes. 

Inhabilitet er vurdert, ingen anses som inhabile i saker på dagens saksliste. 

 

 

SAK 108 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 10/2017-19 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 10/2017-19 godkjennes.  

 

 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 109 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING AV KLUBBER 
 

Siden sist styremøte har det vært gjennomført besøk hos IL Kolbukameratene 

(oppfølgingsmøte klubbutvikling) og Gjøvik Skiklubb (forberedende møte). I tillegg er 

Silje i dialog med Ringebu-Fåvang Skiklubb, Østre Toten Skilag og Follebu 

Skiklubb/Gausdal Skilag. 
 

Silje ga en kort oppsummering av den jobben som er gjort. 
 

Vi erfarer at det ofte er en utfordring med samarbeid på tvers av idretter i 

fleridrettslag. En viktig suksessfaktor for de klubbene som får dette til å fungere, ser ut 

til å være ledere som evner å se verdien av synergier mellom idrettene. Det er derfor 

viktig å løfte fram de gode historiene og identifisere suksesskriterier for velfungerende 

klubber. Kan dette være et aktuelt tema på Idrettshelga høsten 2019, der alle idrettene 

er samlet? Ellie følger opp dette. 
 

Planlagte møter framover er Østre Toten Skilag (besøk på trening), IL 

Kolbukameratene og naboklubber, med fokus på trenerne, Sandra bistår, og Gjøvik 

Skiklubb, der Audun og Trine bistår.  
 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-10_2017-2019_10.-desember-2018.pdf


 

 

 

 

SAK 110 TELEMARK – VEIEN VIDERE? 
 

Det er dessverre liten organisert telemarkaktivitet i kretsen. For 2017 ble følgende 

medlemstall innrapportert: 

 

 
 

 

Tallene for 2018 vil ikke være klare før til høsten, men det er ingen signaler som tilsier 

at det har kommet til mange flere i 2018. 
 

Vi vet at det er mange i skikretsen som går toppturer på telemark- og randoneeski, 

men flertallet av disse er ikke organisert som aktive telemarkmedlemmer i idrettslag. 
 

På Skikretstinget 2019 skal det velges nye grenkomitéledere og -medlemmer. 

Spørsmålet er om skikretsen ønsker å opprettholde en egen telemarkkomité, eller om 

det kan være aktuelt å slå den sammen med f.eks. alpint. 

 

Det ble diskutert flere mulige løsninger, men styret ble enige om å fremme en sak på 

Skikretstinget der vi foreslår at telemarkkomiteen integreres i alpinkomiteen, men at 

tinget velger en ansvarlig for telemark/randonee som sitter som en del av 

alpinkomiteen, dvs. det skal ikke overlates til styret og/eller alpinkomiteen å finne 

denne personen. De økonomiske ressursene som pr. i dag ligger under 

Telemarkkomiteen, øremerkes bruk til telemark- og randoneeaktivitet. Ellie 

informerer valgkomiteen om vedtaket. 

 

 

Vedtak: 
 Styret vedtok å fremme følgende sak til Skikretstinget 2019: 

• Telemark integreres i alpinkomiteen, dvs. telemark som egen komite opphører 

• Skikretstinget velger en person som representerer telemark/randonee i 

alpinkomiteen. 

• De økonomiske midlene tilknyttet Telemark øremerkes bruk til 

Telemarksaktivitet og føres som et separat prosjekt i regnskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 111 HØRING NY LANGTIDSPLAN NORSK IDRETT 
 

 

Idrettstinget i mai 2019 skal vedta en ny langtidsplan for norsk idrett. Norges 

Idrettsforbunds idrettspolitiske dokument (IPD) er en plan som skal være styrende og 

gi retning for hele den organiserte idretten i Norge. 
 

På veien ditt er det nå ute en høring, Idretten vil.  NSF skal sende inn et felles 

høringssvar på vegne av skiidretten og ønsker innspill fra krets. 

 

Høringsdokumentet er et kortfattet dokument som først og fremst skal sikre de 

overordnede retningslinjer for å sikre en samkjøring av norsk idrett. Her defineres 

visjon, verdier, overordnede mål og arbeidsområder. De mer konkrete tiltakene vil 

utarbeides senere gjennom konkrete handlingsplaner tilknyttet de ulike 

arbeidsområdene. 

 

Styret hadde en nyttig diskusjon rundt innholdet, men ble enige om at vi ikke ser noe 

behov for å gå inn i lange diskusjoner rundt det som er foreslått. Vi vil derfor melde 

tilbake til Skiforbundet at vi støtter høringsutkastet slik det foreligger. 

 

 

 

Vedtak: 

 Styret støtter høringsutkastet slik det foreligger og har ingen konkrete forslag til 

endringer. 

 

 

 

 

SAK 112 OPPGAVER/SAMARBEID FORBUND-KRETS-KLUBB 
 

Et vanlig spørsmål fra klubber er ‘hva får vi igjen fra forbund og krets?’ 

På kretsledermøtet i oktober ble det derfor bestilt en oversikt over ‘samspillet’ 

forbund-krets-klubb, som gir en god oversikt over hva forbund og krets bidrar med inn 

mot klubbene.  
 

Med utgangspunkt er SPD er det utarbeidet en modell, KLIKK HER. Denne gir et godt 

bilde av den jobben som gjøres av krets, og nødvendigheten av skikretsene som 

bindeledd mellom klubb og forbund.  

 

Eneste innspill til justering er viktigheten av at de politiske ansvarsområdene også bør 

komme tydelig fram i oversikten.  

 

 

Vedtak: 

 Modellen tas til etterretning. 

Det meldes inn ønske om tydeliggjøring av den politiske jobben som gjøres på 

kretsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/20181205-horingsutkast-1---idretten-vil_s.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/samspill.forbund-krets-klubb.pdf


 

 

 
 

INFORMASJON 
 

 

SAK 113 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

 

Moderniseringsprosjektet norsk idrett 

Prosjektet har vært ute til høring i alle ledd i norsk idrett. Klikk her for å lese Oppland 

Skikrets sitt høringssvar. Basert på innspill fra bl.a. kretsene sendte så NSF inn et 

felles høringssvar til NIF på vegne av skiidretten, klikk her. 

 
Basisturnen 2019 på Gjøvik 

Dato er satt; mandag 25. februar på Vind Idrettspark. KLIKK HER for å lese mer. 

Dette er et samarbeid mellom forbund, krets og klubb, med fokus på snøproduksjon og 

bygging av basisanlegg. Det ypperste av kompetanse vil være til stede, så vi håper 

mange tar seg tiden til å møte. 

 
Xtrem Spræk 2019 

Arrangeres helgen 4-5. mai på Gausdal Arena, som vanlig i samarbeid med studenter 

fra Høgskolen i Innlandet. Invitasjon sendes ut medio mars. 

 

 

Prosjekt Sunn Idrett 

Etter initiativ fra Vind IL har skikretsen satt i gang Prosjekt Sunn Idrett, med 

målgruppen skiløpere i alderen 13-16 år (alle grener). Vi har engasjert 

ernæringskompetanse fra Olympiatoppen, som vil ha fokus på gode råd og tips for 

kombinasjonen kosthold og trening. Prosjektet finansieres som et spleiselag mellom 

krets og klubb. 
 

Gjøvik, Land og Toten er først ute, mandag 11. februar på Vindhytta, se invitasjon.  

Deretter er målet å invitere til tilsvarende temakveld i de andre regionene, dvs. 

Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen, Norddalen, Hadeland og Valdres.  

 
Status Årsregnskap 2018 

Avslutning av årsregnskap for 2018 er i gang. Det er bestilt revisjon slik at styret vil ha 

et revidert regnskap til godkjenning på styremøtet 11. mars.  

 
Valgkomiteen  

Valgkomiteen er informert om de tilbakemeldinger dere har gitt mht. valget på 

Skikretstinget 2019. Valgkomiteen ledes av Pål Vist (alpint), og han har med seg 

Kristian Nordlunde (langrenn) og Linda Svendsrud (hopp/kombinert). 

 
Anlegg 

Jordalen Hoppanlegg i Midt-Gudbrandsdalen ble åpnet med brask og bram lørdag 5. 

januar, med over 200 oppmøtte. Audun og Gorm representerte skikretsen, snora ble 

klippet av tidligere storhopper Kristian Brenden fra Tormod Skilag. De lokale 

ildsjelene har lagt ned en imponerende innsats som har blitt lagt merke til langt utover 

Opplands grenser. 

 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/20181129-horingssvar_fremtidig-organisering-av-norsk-idrett.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/moderniseringsprosjektet-horingssvar-norges-skiforbund.pdf
https://www.skiforbundet.no/fagportal/basisturneen-2019/basisturne-gjovik/
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/spis-smart-med-sunn-idrett_vindhytta-11.02.19.pdf


 

 

Integrering 

Det jobbes videre med Para-VM og hvordan skikretsene i både Hedmark og Oppland 

kan bruke dette arrangementet for 1) sette fokus på integrering, 2) øke kompetansen 

lokalt om para-idrett, og 3) økt rekruttering av parautøvere og støtteapparat. 
 

Det vil bli lyst ut 100% stilling som prosjektleder for Para-VM innen kort tid. 
 

Silje tar initiativ til et idémyldringsmøte med representanter fra begge skikretser, 

idrettskretsen Høgskolen Innlandet, og evt. også kommunen og fylkeskommunen. 

 

 

Kompetanse 

Det er så langt i 2019 arrangert følgende kurs: 
 

• Trener 1 langrenn snø Vågå (Mån), 3. og 17. januar, 10 deltakere, 

kursholder Marianne Myklebust 
 

• Trener 1 langrenn snø Lillehammer, 16. januar (neste kurskveld 30. jan),  

19 deltakere, kursholder Sandra Lyngstad Hennum  
 

• Trener 2 langrenn snø Vind/Gjøvik, 11-13. januar (snø), 7 deltakere, 

kursholder Sebastian Aagnes, neste kurshelg (barmark) 6-8. sept 

Begge Trener 1-kursene går nå på kveld. Dette har blitt svært godt mottatt, med mange  

   påmeldte og positive tilbakemelding.  
 

Mål for neste periode: Å arrangere kveldskurs på andre steder enn Lillehammer, men 

da bør kurslærer bo/jobbe på sammen sted/i nærheten, for å slippe å kjøpes fri fra 

jobb/rekke å gjennomføre på kvelden.  
 

Det har hatt positiv effekt at vi ringer rundt og spør hva klubbene tenker og etterspør. 

Flere klubber tør da å si at de mangler kompetanse i de ulike grenene.  
 

Mål for neste periode må være å sette sammen et kurs på tvers av grener og å 

arrangere et eget kurs for ungdom (ref. handlingsplan) 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 
 

SAK 114 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Langrenn 

• Referat LK-møte 14. januar 2019 

 
Alpint 

• Referat AK-telefonmøte 14. januar 2019 

 

Breddeidrett 

Det er gjennomført en meget vellykket fartssamling i Kvitfjell nå i januar. Meget god 
deltagelse fra kretsen og andre løpere fra andre kretser.  

 

Toppidrett 

I.a. 
 

Arrangement 

I.a. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_12_motereferat-14.01.2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2017-19/referat-ak-mote-14.01.19.pdf


 

 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

Freestyle 
 

Breddeidrett 

Klubbene er godt i gang med sine vintertreninger. 
 

Toppidrett 

Johanne Killi, Dombås IL, er friskmeldt fra sin ankel- og hofteskade og er dermed klar 

for både X-Games og VM slopestyle og big air. 
 

Arrangement 

Øyer Rail Jam torsdag 17. januar ligger an til å bli veldig bra. 
 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

Telemark 
 

Breddeidrett 

Skikretsen v/ telemarkkomiteen inviterte til og gjennomførte inspirasjonskveld med 

”Ferdaråd for opp- og nedturer” tirsdag 15. januar på Lillehammer i samarbeid med 

Gjendeguiden. Veldig bra respons, nærmere 70 personer møtte opp, i alderen fra ca. 12 

til nærmere 60 år. Gode tilbakemeldinger. Mener det bør inspirere til aktivitet, selv om 

det ikke nødvendigvis blir innenfor den organiserte idretten. 

 

Toppidrett 
 

Gålå 15-16.desember, Norgescup 

o Sprint J15-16 år                 5.plass  Maria Heggheim Berge, IL Kolbukameratene 

o Parallell Sprint J15-16 år 4.plass  Maria Heggheim Berge, IL Kolbukameratene 

 

Vrådal 12-13.januar, 

o NC sprint   J15-16 år    3. plass   Maria Heggheim Berge, IL Kolbukameratene  

o Menn senior                 6.plass    Eirik Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb 

 

o NM klassisk J15.-16.år 3. plass  Maria Heggheim Berge, IL Kolbukameratene 

o Menn senior                 4. plass  Eirik Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb 
 

 

Arrangement 

I.a. 
 

Anlegg 

I.a. 
 



 

 

Kompetanse 

Se under breddeidrett. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

På grunn av sjukdom deltok ikke Boye på NC-arrangementet på Gålå før jul. Det var 

gitt tilbud om spons av overnatting for deltagere fra OSK, men de som var med løste 

det hos slekt og venner, så det ble ingen utlegg ifm. arrangementet. 
 

 

 

Hopp/kombinert 

 

Breddeidrett 

• De fleste bakker i kretsen er nå åpne, sen åpning for noen pga. snømangel. 

• Det har vært arrangert 2 kretsrenn til nå, med deltakelse som forventet. 

• Kveldshopping i Lysgårdsbakken kom i gang på høsten, de tirsdager vi skal ha 

åpent står nå på bakken sine hjemmesider. Man må ta et heiskurs for å kunne 

sitte vakt, Gorm har vært vakt på dugnad alle dager til nå. Jobber for å finne 

flere som kan bidra. 

• Vintersamling er ikke på plass enda. Erfarer at vi bør få fokus på samlinger på 

vår, sommer eller høst, da rennprogrammet blir for stramt på vinteren.  

 

 

Toppidrett 

• Gode resultater så langt i vintre, bl.a. NM: 

o Thea Minyan Bjørseth, Lensbygda SK, nr. 1 hopp liten bakke kvinner 

o Thomas Aasen Markeng, Lensbygda SK, nr. 1 hopp junior stor bakke 

o Anders Ladehaug, Nordre Land IL, nr. 3 hopp junior stor bakke 

o Robert Johansson, Søre Ål IL, nr. 3 hopp senior stor bakke (med fall) 
 

• Robert og Maren har hatt en god start på WC-sesongen. 
 

• Uttak Junior-VM Lahti 20-26. januar: 

o Thomas Aasen Markeng, Lensbygda SK, hopp 

o Anders Ladehaug, Nordre Land IL 

o Ingebjørg Saglien Bråten, Etnedal Skilag, hopp 

o Thea Minyan Bjørseth, Lensbygda SK, kombinert 

 

• Uttak Nordisk Juniorlandskamp 

o Simen Aasen Markeng, Lensbygda SK, hopp 
 

Arrangement 

I.a. 
 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 



 

 

 

SAK 115 EVENTUELT 
 

 

  Anlegg 

Leder i anleggskomiteen, Kjetil Dahlen, løftet spørsmålet om skikretsens anleggsplan 

og viktigheten/nødvendigheten av denne.  
 

Planen, som er vedtatt av klubbene på skikretstinget, legger tydelige føringer for hvilke 

anlegg skikretsen ønsker skal prioriteres ved fordeling av midler. I tråd med 

handlingsplanen ønsker vi en prioritering av nærmiljøanlegg, da vi allerede har mange 

nok store anlegg i kretsen. 
 

Men i praksis opplever vi både at det igangsettes bygging av større anlegg uten at 

skikretsen er involvert, og også at fordeling av midler gjøres uten at skikretsen trekkes 

inn som høringsinstans. 

 

 

 

Vedtak 

Audun kontakter Tore Stubrud, som er ansvarlig for anlegg i idrettskretsen, for å høre 

litt om hvordan praksisen rundt fordeling av spillemidler til anlegg fungerer i praksis. 

Audun rapporterer til styret på neste møte. 

 

 

 

 

 
 

Neste møte mandag 11. mars kl. 18.00 på Idrettens Hus, Lillehammer.  

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 22. januar 2019 


