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REFERAT 
 

 

SAK 49 GODKJENNE INNKALLING OG VURDERE INHABILITET 
 

   Godkjenne av møteinnkalling og vurdere inhabilitet. 

 

Vedtak:  

Møteinnkallingen godkjennes. 

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

 

 

 

SAK 50 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 5/2017-19 

 
   Vedtak:  

   Referat nr. 5/2017-19 godkjennes.  

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 51 ÅRSREGNSKAP 2017 

 Årsregnskapet for 2017 er avsluttet og godkjent av revisor.   

Regnskapet ble gjennomgått på styremøtet. 
 

 

✓ Årsregnskap 2017 – resultat, balanse og noter 

✓ Årsregnskap 2017 oversikt pr. avdeling/gren 

✓ Styrets beretning for regnskapsåret 2017  

 

 

Årsresultat 

Langrenn og Alpint gikk med underskudd, de andre avdelingene med overskudd. 

Samlet gikk skikretsen nesten i balanse, med et lite overskudd på kr. 349. 

 

Avdeling Resultat  
10 Admin/styre -54 481 overskudd 

30 Alpint 23 143 underskudd 

40 Freestyle -5 833 overskudd 

50 Hopp/kombinert -13 013 overskudd 

70 Langrenn 75 255 underskudd 

80 Telemark -25 420 overskudd 

Samlet resultat (overskudd) -349  
 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-5_2017-2019_22.-januar-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk-resultat-2017.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk-balanse-2017.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk-noter-2017.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-31.12.17_pr.-avdeling.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/styrets-beretning-regnskapsaret-2017.pdf


 

 

 

 

• Underskuddet i Langrenn er ihht, budsjett. 
 

• Underskuddet i Alpint skyldes primært større kostnader ifbm. etableringen av 

Young Attacking Vikings som konsept. En stor del av disse kostnadene er 

investering i utstyr som vil kunne brukes i mange år framover. 
 

• Styre/admin hadde budsjettert med kr. 380.000 i underskudd, men endte opp 

med et overskudd på drøyt 50.000. Dette skyldes primært lavere kostnader enn 

budsjettert knyttet til prosjektstillingen som Skiutvikler, i tillegg til generelt lavere 

kostnader enn budsjettert på faste poster/prosjekt og større inntekter ifbm. 

deltakeravgifter og momskompensasjon enn budsjettert. 

 

 

 

Egenkapital 
 

Skikretsen har pr. 31.12.17 en samlet egenkapital på kr. 3.864.573. 

Den fordeler seg om følger: 
 

Avdeling Pr. 31.12.15 
Res 

2016 Pr. 31.12.16 
Res 

2017 Pr. 31.12.17 

Styre/admin 2 774 665 136 075 2 910 740 54 481 2 965 221 

Alpint 72 397 -1 724 70 673 -23 143 47 530 

Hopp 
155 818 -77 486 78 332 13 013 91 345 

Kombinert 

Team Oppland HK 0 0 55 334 0 55 344 

Langrenn 469 962 -65 559 404 403 -75 255 329 148 

Freestyle 90 218 11 214 101 432 5 833 107 265 

Telemark 251 106 -7 797 243 309 25 420 268 729 

Totalt OSK 3 814 166 -5 276 3 864 224 349 3 864 573 

 

 

 

 

Vedtak: 
Årsregnskapet for 2017 godkjennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 52 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER 
 

Skikretstinget 2017 ga styret fullmakt til å utnevne delegater til Idrettskretsting og 

Skitinget , jf. Protokoll OSK Ting 2017, sak 11 Valg. 
 

Oppland Idrettskrets Ting 2018 

… arrangeres fredag 20. april kl. 18.00 – 21.00 på Quality Strand Hotell, Gjøvik. 
 

Oppland Skikrets kan stille med inntil 2 representanter på tinget, vi stiller med 

følgende:  Audun Skattebo 
 

All informasjon, inkl. program, tingdokumenter m.m. legges fortløpende ut på 

Idrettskretsens hjemmeside. 

 

 

Skitinget 2018 

… arrangeres i Stavanger 2-3. juni. Grenkomiteenes fagmøter og andre møter 

gjennomføres som vanlig i tilknytning til Skitinget, 31. mai – 1. juni. All informasjon, 

inkl. program, tingdokumenter, link til påmelding m.m. legges fortløpende ut på 

Skitinget 2018 sin hjemmeside. 
 

Representasjon 

Iht. foreløpig fordeling av representanter, basert på medlemstall pr. 31.12.2016, kan 

Oppland Skikrets stille med til sammen 6 representanter. Styret oppnevner følgende: 
 

o Trine S. Stenberg 

o Marit Roland 

o Sandra Lyngstad 

o Kristian Vist 

o Audun lørdag, NN søndag (?) 

o NN 
 

Vi må ta en ny runde pr. epost mht. mannlige representanter når endelig program og 

link til påmelding foreligger medio april.  

 

Påmelding og kostnadsdekning 

Styret dekker reise, opphold og deltakelse på ting/grenmøte for 1 person fra hver gren, 

deltakere utover dette dekkes av respektive grenkomité. Alle som skal til Stavanger har 

selv ansvar for å melde seg på, Ellie sender ut informasjon når påmeldingen åpnes. Vi 

vil også prøve å samordne bestilling av flybilletter. 
 

  

 

Vedtak: 

• Styret utnevner følgende representant til Oppland Idrettskretsting 2018: 

o Audun Skattebo 
 

• Styret utnevner følgende 6 representanter til Skitinget 2018: 

o Trine S. Stenberg 

o Marit Roland 

o Sandra Lyngstad (alt. Ragnhild Soleng) 

o Kristian Vist 

o Audun lørdag, NN søndag (?) 

o NN 
 

Endelig oppnevning av de to siste plassene vil bli gjort medio april pr. epost. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/nyheter/kretsting-oppland-idrettskrets/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget-2018/


 

 

SAK 53 SØKNAD OM SKITINGET 2020 

NSF har sendt ut invitasjon til alle skikretsene med invitasjon til å søke om vertskap 

for Skitinget i 2020, med søknadsfrist 30. mars. Styret er enige om å søke, og det er da 

naturlig å bruke Scandic Lillehammer Hotel. Ellie følger opp saken. 
 

 

Vedtak: 

 Styret vedtok å søke om være vertskap for Skitinget 2020. Ellie kontakter Scandic 

Lillehammer Hotel og følger opp en mulig søknad. 

 

 

 

 

SAK 54 STATUS HANDLINGSPLAN 
 

På Skikretstinget 2017 ble det vedtatt en Handlingsplan med overordnede tiltak. Disse 

er i etterkant blitt tatt ned til enda mer spesifikke tiltak på grennivå av komiteene. 

Kjetil har fått oppdraget med å lage en samlet og forenklet handlingsplan i excel-

format. 
 

For at den forenklede planen skal fungere, må det kunne hyperlinkes fra et hovedark 

til tilhørende tiltak i respektive planer for styre/admin og grener. Kjetil har nummerert 

overordnede tiltak i dokument i Dropbox, og hver enkelt grenkomitéleder må gjøre en 

jobb med å nummere sine tiltak opp mot tilsvarende nummer i overordnet plan, siste 

frist 9. april. Kjetil vil så fortsette jobben med å samordne tiltakene og ha klart et 

forslag til presentasjon på styremøtet 14. mai. 

 
Vedtak: 

• Alle grenledere har ansvar for å nummere tiltakene i sine respektive planer på 

grennivå, siste frist 9. april. 

• Kjetil gjør klar og presenterer en samordnet plan på styremøte 14. mai 

 

 
SAK 55 ARRANGEMENT IFHT. SPD/SUM  

Arrangement er en sentral del av skikretsens handlingsplan for 2017-19, knyttet opp 

mot SPD og SUM. Her legges det tydelige føringer for hvordan skikrets skal følge opp 

dette ifht. rennarrangører i kretsen.  
 

Etter innspill fra Kjetil Dahlen diskuterte styret hvordan skikretsen kan ta tak i dette i 

praksis og sikre at klubbene også tenker med i retning SUM når de skal arrangere 

renn. Det er enighet om at skikretsen må innta en tydelig rolle mht. hva de forventer 

av klubbene bl.a. mht. terminlistearbeid. Det er også naturlig at dette inn går som et 

punkt på klubb- og sonemøter. 

 

Vedtak: 

• Grenkomiteene skal ha litt ekstra fokus på dette inn mot terminlistearbeidet 

for sesongen 2018-19 

• Arrangement i tråd med SUM løftes inn i klubb- og sonemøter  

 

 
 

 



 

 

SAK 56 STATUS OPPFØLGING KLUBBER OG SKIUTVIKLER 
 

Skiutvikler Silje 

Silje ga en kort statusrapport. Det jobbes bl.a. med å lande tidspunkt for SUM-møte 

med Lillehammer Skiklub, oppfølging av klubbene i Gausdal og skidag og trenerkurs i 

Norddalen. Silje legger også opp til å delta på en del arrangementer de neste ukene, 

med mål om å bli bedre kjent med og komme tettere på klubbmiljøene ‘der det skjer’. 

Hun deltok på WC og Young Attacking Vikings i Kvitfjell, skal bidra under NM Alpint i 

Hafjell, og vil også være til stede under Showrennet i Gausdal (hopp/kombinert), 

avslutningsrennene i langrennscupene på Gålå og KM Freeski på Skei. Planleggingen 

av storsamlingen på Gålå i september er også i gang. 
 

Etter endt sesong vil vi kjøre en ny informasjonsrunde ut til klubbene mht. Siljes rolle 

og hva hun kan bidra og hjelpe til med.  
 

 

 

Styremedlemmer 

Flere styremedlemmenes har tatt kontakt med sine respektive klubber, med 

forespørsel om møte etter endt sesong. Klubbene er positive til henvendelser fra 

skikretsen.  
 

                         

Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning.  

 

 

 

SAK 57  HØRINGSNOTAT OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NSF  
 

NSF har de siste par årene hatt flere vanskelige saker som har satt organisasjonen på 

prøve, både politisk, administrativt og juridisk. Resultatet av sakene har dels gitt 

usikkerhet knyttet til inntekter, dels gitt ringvirkninger for omdømmet, og dels 

medført interne utfordringer knyttet til styring og kontroll.  
 

På bakgrunn av diskusjon på kretsledermøtet 27.02.17 under VM i Lahti, ble derfor 

kretslederne enige om å nedsette en arbeidsgruppe (Lahti-utvalget) som skulle se på 

og vurdere forbedringer i politisk organisering i NSF. Med bistand fra 

sentraladministrasjonen i NSF har utvalget lagt fram et notat som ble sendt ut til alle 

kretser for behandling i kretsstyrene, Notat Lahti-utvalget.  
 

I kjølvannet av dette kom det en reaksjon fra lederne av grenkomiteene sentralt, som 

ble sendt ut til alle grenkomiteledere i krets, klikk her. Dette førte til en ny diskusjon 

blant kretslederne, som har resultert i at Lahti-utvalget trekker tilbake sitt Notat inntil 

videre. I stedet fremmer kretslederne en sak til Skitinget 2018, klikk her for å lese 

forslaget.  
 

 

Det ble informert kort om saken på styremøtet. Styret støtter det framlagte forslaget 

som er fremmet til Skitinget. Evt. innspill og kommentarer til forslaget tas på 

skikretsens styremøte 14. mai, der sakslista til Skitinget er klar og vil bli diskutert. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/notat-vedrorende-mulig-fremtidig-organisering-av-skiforbundet.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/notat-fra-grenledere-nsf.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/sak-til-skitinget-2018-lahti-utvalget.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/sak-til-skitinget-2018-lahti-utvalget.pdf


 

 

SAK 58 HØRING OM RAPPORT FRA KRETSUTVALGET 
 

Skitinget 2016 vedtok å nedsette et utvalg for å vurdere hvordan det kan opprettes en 

struktur som styrker organiseringen av leddet mellom forbund og klubb, dagens 

skikretser. Utvalget ble nedsatt i juni 2016 og har etter dette blitt omtalt som 

Kretsutvalget. 
 

Kretsutvalget avleverte sin rapport i januar 2018 til Skistyret, som på styremøte 30. 

januar besluttet å sende rapporten på høring til alle skikretsene. 
 

Kretsutvalget har gjort en grundig evaluering av forholdet mellom det administrative 

og politiske leddet i skikretsene. De konkluderer med at før det gjøres endringer av 

betydning i det administrative apparatet, må det gjøres en vurdering av den politiske 

sammensetningen i skikretsene. I sin rapport anbefaler de Skistyret om å: 
 

• Iverksette prosess for regionalisering av kretsapparatet i NSF iht. vedtak om 

regionalisering av fylkeskommuner og idrettskretser, med virkning fra samme 

dato. 

• Gjennomføre en kartlegging av klubbenes faktiske behov fra en 

kretsadministrasjon 
 

Til grunn for kretsutvalgets anbefaling ligger en gjennomgang av vedtak i Stortinget og 

på Idrettstinget. Videre ligger en gjennomgang av faktiske forhold slik utvalget ser det, 

samt eventuelle konsekvenser knyttet til endring av kretsinnretningen. Utvalget har 

også innhentet informasjon om andre særforbunds organisering av virksomheten.  
 

Skistyret anbefaler at skikretsene setter seg grundig inn i rapporten i sin helhet. De ber 

om en skriftlig tilbakemelding om skikretsenes syn på konklusjon og anbefalingene i 

rapporten. 

 

Rapport fra Kretsutvalget 

 

Styret diskuterte rapporten. Det er stor enighet om at det må komme tydelig fram hva 

som er hovedhensikten med regionaliseringen; at det skal gavne klubbene. Dette er 

også i tråd med SUM og ‘utøveren i sentrum’. En evt. klubbundersøkelse må lages med 

kløkt og i samarbeid med kretsene, alt. bruke den klubbundersøkelsen som ble laget 

ifbm. SPD 2016-2020. NIF har laget en veileder for regionalisering i 

idrettskretsapparat, denne kan også brukes og tilpasses til særforbundene. Styret anser 

det også som viktig at de ansatte trygges.  
 

Høringen var også hovedtema på møtet med Hedmark Skikrets (HSK) 28. februar, jf. 

sak 59. Der var det stor enighet om at det er viktig å komme prosessen litt i forkant, 

bl.a. med et felles styremøte for begge kretser 18. juni for videre diskusjoner, der bl.a. 

mulige samarbeidsarenaer inn mot neste sesong vil bli diskutert.  
 

Kretsleder i HSK jobber med et felles forslag til høringssvar på vegne av begge 

kretsene. Dette vil bli sendt ut til styremedlemmene for innspill før det sendes inn til 

NSF. Høringsfristen er 10. april. 
 

Også denne saken vil bli løftet opp igjen på styremøtet 14. mai, som en del av sakslista 

til Skitinget. 

 

 

 

Vedtak: 

  Hedmark og Oppland Skikrets vil sende et felles høringssvar, basert på innspill på 

fellesmøtet 28. februar og dagens styremøte. Utkast sendes ut til styremedlemmer for 

innspill før det sendes inn til NSF. 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/horing-om-rapport-fra-kretsutvalget.pdf


 

 

 

 

INFORMASJON 

 
 

SAK 59 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

Møter med Hedmark Skikrets 

Det har blitt arrangert to møter med Hedmark Skikrets, hhv. 31. januar og 28. februar. 

Leder, nestleder og administrasjonen fra begge kretser har deltatt på møtene, kort 

oppsummering ble gitt på styremøtet.  

 
Felles styremøte Hedmark og Oppland Skikrets 

Det legges opp til felles styremøte med de to skikretsene mandag 18. juni kl. 17.00 på 

Honne Konferansesenter på Biri. Hovedagenda for møtet vil bli å se på hvordan de to 

kretsene kan samarbeide tettere og bedre inn mot neste sesong, både på 

administrasjons-, styre- og grenkomitenivå. 

 
Idrettshelga Innlandet 2018 

… vil bli arrangert 26-28. oktober på Hamar. Styret har tidligere vedtatt at skikretsen 

ønsker å prioritere en storsamling på Gålå i 2018. OSK vil også markedsføre helgen for 

våre klubber, men ikke ta aktivt del på arrangørsiden denne gangen. 

 
NM Alpint Hafjell  

Lillehammer Skiklub arrangerer NM alpint i Hafjell 19-25. mars. Trine og Ole Kristian 

bidrar gjennom sine roller i skiklubben, Jo er allerede involvert gjennom sin jobb i 

NSF, og Silje vil også stille en dag som frivillig. Dersom andre kan bidra under 

arrangementet, gir de beskjed direkte til Ole Kristian. 

 
Forslag til hedersbevisninger NSF  

Skikretsen ønsker å spille inn følgende kandidater til hedersbevisninger: 

• Plakett: Mikko Kokslien, Søre Ål IL 

• Gullmedalje: Hanne Kvåle, Brandbu IF, Maren Lundby, IL Kolbukameratene, 

og Johanne Killi, Dombås IL. 

 
Kompetanse 

Se egen sak med rapport fra Skiutvikler Silje, jf. sak 56. 

   
Anlegg 

Reguleringsplanen for Jondalen hoppanlegg (Vinstra) er nå godkjent. 

 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SAK 60 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

 

Hopp/kombinert 
 

Har ikke mottatt informasjon 

 

 

Freestyle 
 

Breddeidrett 

Klubbene jobber godt, spesielt på Dombås. Noe avskalling i Gausdal grunnet sosiale 

utfordringer, men ting er i ferd med å snu. To avlyste renn i OSK Freeskicup hjelper 

ikke på. FK har fått kontakt med Valdres-miljøet og prøver å inkludere dem i miljøet. 
 

Toppidrett 

Johanne Killi fra Dombås IL innfridde ikke helt egne forventninger i OL, men ble nr. 2 

i WC i Sveits i etterkant av OL. 
 

Arrangement 

De to første rennene i OSK Freeski Cup ble avlyst på grunn av dårlig planlegging av 

LSK og Harestua IL. Det samme gjelder LSKs Nor Freeski Cup i Hafjell. Mange 

utøvere valgte å dra på HL og NC slopestyle i Ringkollen i stedet. Her var vi også godt 

representert i kidsklassene. 
 

Vi fikk inn et veldig positivt nytt innslag i cupen; Ringebu Backyard Jam ble arrangert 

1. mars med pressedekning både i Dølen og NRK Østnytt i etterkant.  
 

OSK Freeski Cup Dombås 10. mars ble en suksess som vanlig. 
 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Alt er i rute. Litt penger til gode i arrangementsbudsjettet etter 3 avlyste renn. FK har 

vært litt stille i det siste. Fin pressedekning lokalt i forbindelse med HL og OSK Freeski 

Cup på Ringebu. 

 

 

 

Langrenn 
 

Breddeidrett 

Krets-cupene (Gålå, Totenbank, GD) går som planlagt. Tendenser til sviktende 

deltakelse i GD Cup, kan ha sammenheng med geografisk plassering. Det arrangeres 

felles cupavslutning på Gålå 7.-8.april, der blir det også KM Stafett. 
 

Oppland stilte med to lag i Kong Haralds Ungdomsstafett søndag 11. mars, med en 11. 

og 19. plass som resultat. Arrangøren oppfordrer til fluorfritt arrangement, alle 

kretsene støttet dette 

 

 

 



 

 

Toppidrett 

OL: Stafettgull til Ingvild Flugstad Østberg. 

Skandinavisk Cup: Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub, vant 

sammenlagt. 

NM junior: Stafett-sølv til jentelaget. Indv. NM-gull og -bronse til Mathilde Myhrvold, 

Vind IL. 
 

Team Veidekke Innlandet: 5 av 10 på laget utøverne får starte i WC Drammen/ 

Holmenkollen. Trener er på utgående kontrakt, stillingen er utlyst, med 8 søkere. 

 
Arrangement 

Hovedlandsrennet arrangert på Lygna, gjennomført til terningkast 6. 

Gjennomføring av øvrige terminfestede renn etter planen, ingen avlysninger pga. 

kulde e.l. Gode TD rapporter 

 
Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

Arrangert Trener 1 kurs, Sjusjøen 23-24.februar, med 6 deltakere. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Svært mye informasjon via åpne og lukkede grupper på Facebook. 

God kontroll på økonomien. 

LK har fordelt oppgaver og er tilstede på alle NM, NC sr, NC jr, HL, KM m.m. 

 

 

 

Telemark 
 

Breddeidrett 

Kveldstreninger i Kjus/Hafjell har kommet i gang på nyåret. Det har vært litt 

utfordringer med jobbturnus for trener, men det er gjennomført en del, med greit 

frammøte. 

 

Toppidrett 

I.a. 

 

Arrangement 

Å få til en kveld med "Gode ferdaråd for opp- og nedturer" er ikke så lett som vi 

trodde. Passer ikke, kan ikke osv. er status for de som er forespurt som innledere. Men 

vi mener fortsatt det er mulig å få til, men da like over påske, som motivasjon til 

toppturer på fine senvinterdager. 

 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

I.a. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det er blitt utbetalt reisestøtte til de som var på tur til Kina i januar, som referert i sist 

styremøte. Tas fra oppspart egenkapitel i TK. 

 

 



 

 

 

Alpint 
 

Breddeidrett 

Det er stor aktivitet i klubbene i skikretsen. Peer Gynt Alpin, ØTI, Gjøvik Skiklubb og 

Lillehammer Skiklub jobber spesielt bra når det gjelder rekruttering og bredde. I de 

øvrige klubbene er det noe tynt, selv om det også er aktivitet der.  
 

Vi står overfor generasjonsskifte i alpinkomiteen i Aurdal, Harestua, Peer Gynt og 

Gjøvik. På Gjøvik vil de ikke ha problemer med å finne nye gode arvtakere. I de tre 

andre klubbene er det noe mer utfordrende. Dette kan gå utover gjennomføring av 

renn for sesongen 2018-19. 
 

Videre jobbes det svært godt med Young Attacking Vikings (YAV) i alle klubber der 

dette har blitt eller skal gjennomføres i nær framtid. I tillegg skal vi ha en spennende 

vri på YAV under helgens WC i Kvitfjell. Under NM i Hafjell blir årets siste YAV 

arrangert i samarbeid med DNB Jubel.  
 

På vår ønskeliste, tatt opp på forrige AK-møte: Vi ønsker oss en aktiv skiutvikler som 

er ute i klubb og er med og skaper breddearrangement i klubben. Klubbene trenger 

drahjelp! 

 

Toppidrett 

OL: En sølv og en bronse til Kjetil Jansrud, bronse til Maren Skjøld.  
 

Vi har flere løpere i aldersbestemte klasser som hevder seg godt i sin årsklasse på 

landsbasis. I tillegg har vi en stor FIS-gruppe (junior/senior) i Oppland, hovedsak fra 

Lillehammer Skiklub.  
 

Vi har også Andreas Amdahl, Lillehammer Skiklub, som er rangert blant de aller beste 

i verden i sin årsklasse som første års FIS-løper.  

 

Arrangement 

Det er utfordrende å få noen av klubbene i skikretsen til å arrangere skirenn. Vi lykkes 

i år, men vi vil få noen utfordringer med dette allerede kommende sesong. Vi vil derfor 

aktivt starte opp arbeidet for å samarbeide sterkere med Hedmark Skikrets. 
 

Lillehammer Skiklub arrangerer NM i uke 12, arrangementet er godt i rute. Dette vil 

bli sendt på TV fredag, lørdag og søndag.  

 

Anlegg 

På anleggssiden er vi godt dekket i regionen. På Lillehammer har LSK tatt initiativ for 

å bevare/opprettholde drift i Kanthaugen framover. Olympiaparken har varslet at 

dette er siste året de drifter anlegget. LSK trenger hjelp til å skaffe til veie midler for 

videre drift og ønsker at administrasjonen i Oppland Skikrets engasjerer seg på dette 

nivået.  

 

Kompetanse 

Trener 1 er startet opp, men ikke ferdig gjennomført. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 



 

 

 

 

SAK 61 EVENTUELT 

 

Felles arrangementshelger på tvers av grener 

Kristian Vist spilte inn en idé om å følge opp suksessen fra NRK Superlørdag på 

Gjøvik, der langrenn og alpint arrangerte renn på samme sted og samme dag. Dette 

var en suksess, så hvorfor ikke prøve å få det til igjen, uten initiativ fra NRK. Det finnes 

flere steder i skikretsen som har kapasitet til å ha et slik arrangement. 

 

Styret støtter ideen og ønsker å ta opp igjen tråden inn mot neste sesong. Det er da 

viktig å ha en dialog mellom grenlederne i forkant av oppsett av terminlister 2018-19. 

 

Styret oppfordrer også grenene om å samarbeide om samlinger. 

 

 

Vedtak 

Styret støtter ideen om å sette opp en eller flere felles arrangementshelg sesongen 

2018-19. Dette må følges opp av grenlederne inn mot terminlistearbeidet. 

 

 

 

 

 

 
Neste styremøte mandag 14. mai 2018. 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 13. mars 2018 


