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REFERAT 
 

 

SAK 62 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 63 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 6/2017-19 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 6/2017-19 godkjennes.  

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 

 

SAK 64 REGNSKAP pr. 30.04.2018 
 

Regnskapsrapport pr. 30.04.18 ble gjennomgått på styremøtet.  
 
 

Fordeling av grentilskudd 2018 

Medlemstallene for 2017 vil ikke være klare før i august. Ettersom fordelingen av 

grentilskudd baseres på disse, vil denne først kunne gjøres da. 
 

Deltakeravgift renn sesongen 2017-18 

Pr. 30.04.18 er det utfakturert for kr. 772.540 basert på TD-rapporter. Det mangler 

fortsatt noen få TD-rapporter, disse følges opp. Budsjettert inntekt er 730.000. 

  

Reviderte budsjett for 2018 
Med bakgrunn i regnskapsstatus pr. 30.04.18 bes alle grener om å ta opp revisjon av 

budsjett på neste grenkomitemøte. Reviderte budsjett for alle grener samt 

styre/administrasjon legges fram for godkjenning på første styremøte etter 

sommerferien. 

 
 

 
Vedtak: 

• Regnskap pr. 30.04.2018 tas til etterretning 
 
 
 
 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-6_2017-2019_12.-mars-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.04.18---til-styret.pdf


 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 65 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING KLUBBER 
 

 

Silje ga en kort statusrapport; 
 

Oppfølging klubber 
 

Lillehammer Skiklub 

De er i godt i gang med SUM-prosess i klubben, gjennomført SUM-møte med styret i 

Lillehammer Skiklub, Atle Rolstadaas fra NSF ledet prosessen, Ellie og Silje deltok fra 

skikretsen.  
 

Gjøvik Skiklubb 

Silje har hatt telefonkontakt med leder Sigrid Snuggerud. Klubben ønsker hjelp fra 

kretsen både mht. bl.a. SUM og trenerkurs, Silje følger opp. 
 

Gausdal Skilag 

Telefonsamtale med leder Andreas Holen, ønsker mer informasjon om SUM pr. mail i 

første omgang, evt. med besøk etter hvert. Klubben vedtok på årsmøte å se på 

løsninger/muligheter for klubbsammenslåing med Follebu Skiklubb og Tretten 

Skiskytterlag.  
 

Raufoss IL langrenn 

Klubben har selv tatt kontakt, Silje og Trine har avtalt møte 22. mai. 
 

Rudsbygd IL 

Har tatt kontakt med Silje med ønske om besøk 
 

Vågå IL 

Planlegger Trener 1 barmark der til høsten, venter på datoer 

 

Arrangement 

Silje har vært til stede på flere arrangementer, bl.a. KM Freeski på Skei, NM Alpint i 

Hafjell, cupavslutninger på Gålå og basic-skill kurs på Skeikampen. 

 

Status Storsamling Gålå 15-16. september 

Rammeprogram er klart, med bl.a. aktivitetslederkurs, breddesamling, TD- og 

arrangørseminar og SUM-prosess klubb.  
 

Flere inspiratører er klare, bl.a. Anja Hammerseng-Edin, Bo Lindblad fra Antidoping 

Norge, Jørn Skjærvik fra Oppland Idrettskrets, Atle Rolstadaas fra NSF Utvikling, Per 

Elias Kalfoss fra NSF Utdanning. Det jobbes med å få på plass et variert utvalg 

inspiratører til breddesamlingen. 

 

Status styremedlemmers kontakt med klubber 

Alle tilstedeværende styremedlemmer gikk kort gjennom status for oppfølging av sine 

tildelte klubber. Hovedmålet med denne kontakten er å invitere seg selv inn til et møte 

med klubben, både for å høre hva de ønsker fra oss og hva vi kan tilby – men også for å 

kunne informere om SUM og hvordan klubbene kan jobbe med den. 
 

Alle styremedlemmer bes om å følge opp sine klubber før sommerferien og gjerne 

avtale et konkret møtetidspunkt. 
 

          

Vedtak: 

 Informasjonen tas til etterretning. 

Alle styremedlemmer bes følge opp sine klubber FØR sommerferien. 

 

 



 

 

SAK 66 STATUS HANDLINGSPLAN 
 

Vi fortsetter jobben med å samordne de grenvise handlingsplanene i ett felles 

dokument. Alpint, telemark og freestyle må nummere sine tiltak. Det er også ønskelig 

at målene settes inn som ny kolonne B, slik at de knyttes direkte til tiltakene, Kjetil 

ordner dette. Evt. kommentarer, status o.l. til tiltakene kan legges inn som merknader. 

Det er også viktig at planen følges opp og fortløpende oppdateres mht. status på tiltak. 
 

Ny oppfølging av Handlingsplanen på neste styremøte. 
 

 

 

Vedtak: 

• Alpint, freestyle og telemark legger inn nummerering på sine tiltak 

• Kjetil supplerer planen med egen kolonne med mål 

• Alle grenledere og leder/nestleder/admin følger opp planen fortløpende med 

status og evt. kommentarer (som merknader) 

 

 

 

SAK 67 JUBILEUMSPOKALEN 2018  
 

 

Sak om Jubileumspokalen har ligget ute på skikretsens hjemmesider siden medio 

april. I tillegg har alle grenkomiteer og styremedlemmer blitt oppfordret til å komme 

med innspill til kandidater. 
 

 

Vedtak: 

Styret vedtok å tildele årets Jubileumspokal til: 

• Mads Lars, Lillehammer Skiklub (alpint) 

• Hannah Sæthereng, Harestua IL (alpint) 
 

Tildeling vil skje på storsamlingen på Gålå i september. 

 

 

 

 

SAK 68 MØTEPLAN HØSTEN 2018 
 

Følgende datoer foreslås: 
 

• Mandag 18. juni  Fellesmøte med Hedmark Skikrets 

• Mandag 27. august  Styremøte 

• Helgen 14-16. september Storsamling Gålå 

• Mandag 29. oktober  Styremøte 

• Mandag 10. desember  Styremøte 
  

  Alle styremøtene avholdes på Idrettens Hus, Lillehammer. 

 

Andre datoer: 

• Helgen 19-21. oktober   NSF Høstmøte, Scandic Helsfyr Hotel Oslo 

• Helgen 26-28. oktober  Idrettshelga Innlandet, Hamar 

• 30. nov – 2. desember   World Cup Lillehammer 

 

 

Vedtak: 

 Foreslått møteplan vedtas. 

 

https://www.skiforbundet.no/oppland/nyhetsarkiv/2018/4/jubileumspokalen-2018-oppland/


 

 

 

 

SAK 69 STATUS SAMARBEID OSK/HSK 
Hedmark og Oppland Skikrets valgte å sende et felles høringssvar på Kretsutvalgets 

rapport, jf. sak 58/2017-19, klikk her for å lese hele høringssvaret. 
 

 Det vil bli gjennomført et felles styremøte OSK/HSK mandag 18. juni, der det 

forventes at hele styret inkl. grenledere deltar.  
 

  Regionalisering vil bli diskutert på Skitinget. Videre diskusjoner i OSK/HSK vil også 

måtte sees i lys av de diskusjoner og vedtak som fattes der. 
 

  Både alpint, hopp/kombinert og telemark planlegger allerede et tettere samarbeid 

med HSK for kommende sesong. Andre momenter som er viktig å løfte på et 

fellesmøte med HSK, er: 
 

o Lage en milepælsplan for videre prosess/samarbeid HSK/OSK 

o Skikretstingene 2019, hva skal vi be klubbene om? 

o Avtale et nytt felles styremøte til høsten, der vi inviterer inn noen idretter som 

allerede fungerer som regioner, f.eks. håndball og fotball – og lære av deres 

erfaringer, både av prosessen før, under og etter regionaliseringen. 

o Økonomi - hvordan håndtere denne ved en sammenslåing? 

 

   
 

Vedtak: 

 Agenda for møtet med Hedmark Skikrets lages i tråd med momentene referert over. 
 

 

 

 

 

SAK 70 SKITINGET 2018, GJENNOMGANG AV SAKER  
 

Saksliste med tingdokumenter ligger nå ute på Skiforbundets hjemmesider. 

Noen av de mest sentrale sakene ble kort diskutert på styremøtet, bl.a. godkjenning av 

årsregnskap mellom Skiting, budsjett, oppnevning av etisk komité, samt forslag til 

lovendringer ifbm. en mulig regionaliseringsprosess. 

Det er ønskelig at delegatene tar et eget møte der de diskuterer de ulike sakene litt mer 

grundig. Dette møtet blir på Idrettens Hus mandag 28. mai kl. 16.00. 

 

 

Vedtak: 

 Oppnevnte delegater til Skitinget møter mandag 28. mai, der det blir en enda mer 

grundig gjennomgang av sakene, i tillegg til de innspill som kom på dagens møte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/svar-pa-horing-kretsutvalgets-rapport-av-15.-februar-siste-utkast.pdf
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget-2018/dokumenter/


 

 

 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 71 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 

 
Xtrem Spræk 2018 

75 skiungdommer deltok på årets samling på Gausdal Arena helgen 5-6. mai. En 

dyktig prosjektgruppe fra Høgskolen på Lillehammer, samt innleid hjelp fra Gausdal 

Turn og Utetimen bidro til en svært vellykket samling. 

 
Oppland Idrettskrets Ting 2018 
… ble arrangert på Gjøvik fredag 20. april. Audun representerte Oppland Skikrets. 

Kort referat fra kretstinget ble gitt på styremøtet. Ingen store kontroversielle saker. 

Audun hadde løftet inn en kommentar om anlegg og særkretsenes anleggsplaner. 

 
Eiermøte Hafjell Kvitfjell Alpin AS 

Ole Kristian deltok på eiermøte 8. mai og refererte kort fra dette.  

WC Kvitfjell har fått kritikk fra FIS etter gjennomføringen sist vinter. Derfor har 

arrangementselskapet nedsatt en evalueringsgruppe ledet av Ole Kristian, med 

oppgave om å komme opp med konkrete tiltak for å heve arrangementet. Resultatet av 

dette arbeidet vil bli presentert for FIS under vårmøtet i Hellas denne uken.  

 
VM-søknad alpint 2025 

… er nå formelt overlevert Norges Skiforbund, som har nedsatt en gruppe som skal 

evaluere begge søknadene (Hafjell/Kvitfjell og Narvik) og legge fram en anbefaling for 

Skistyret. Gruppen har vært på befaring i alle anleggene. Det er Skistyret som skal ta 

en endelig avgjørelse mht. hvem som blir Norges kandidat til å søke om VM Alpint i 

2025, denne skal etter planen foreligge i løpet av høsten 2018.   

 
Møte med Kontrollkomiteen 

Møte med Kontrollkomiteen, bestående av Tor Ødegaard og Olav Olstad, ble avholdt 

onsdag 2. mai. For skikretsen møtte Audun, Trine og Ellie. Klikk her for 

kontrollkomiteens beretning for 2017. 

 
Aktivitetsmidler 2018 Oppland Idrettskrets 

Midlene er utlyst med søknadsfrist 25. mai. Grenlederne har fått tilsendt informasjon 

og oppfordring om å sende inn prosjektsøknader med budsjett. I 2017 fikk skikretsen 

tildelt 97.500, hele potten ble brukt opp. 

 
Søknad om Skitinget 2020  

Ref. sak 53/2017-19, der styret vedtok å søke om Skitinget 2020. Ellie tok kontakt med 

Lillehammer Hotel, som dessverre ikke hadde ledig kapasitet den aktuelle helgen. 

Styret anser at det ikke er aktuelt å søke med andre hotell som arrangør og har derfor 

valgt å ikke søke for 2020. Nytt styre må vurdere om det er aktuelt å søke for 2022 når 

den tid kommer. Skistyret har tildelt Skitinget 2020 til Møre og Romsdal Skikrets, 

med Ålesund som arrangørby. 

 
 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/9-skikretsting/ting-2019/kontrollkomiteens-beretning-2017.pdf


 

 

Kompetanse 

Samarbeid på tvers av langrenn – skiskyting: 

• Sandra har vært i kontakt med Åshild Sporsheim. De vil gjerne delta på 

storsamlingen, spesielt på breddesamling, inspirasjonsforedrag med Anja og 

Ute-timen på søndag. Under Breddesamlingen kan Skiskyting/Åshild stille 

med luftbørse/skyting/laser hvis dette var ønskelig å prøve.  
 

• Etter en prat med Åshild har vi også snakket med Pål Rise om samarbeid 

Trenerskurs på tvers av langrenn/skiskyting. Tanker: Trener 3 og 

videreutdanning veldig relevant. Samt at vi kan samarbeide om Trener 1, det 

praktiske blir da å følge T1-langrenn + ha en egen modul for skiskyting til 

slutt. Registering/betaling/praktisk ikke helt landet. Det kan allerede være 

aktuelt for dem å delta på Trener-1 kurs i Vågå til høsten.  
 

Samarbeid på tvers av skigrener i OSK om trenerkurs må jobbes mere med.  

Trenerkurs for Ungdom må jobbes mer med.  

   

 

Anlegg 

Intet å berette. 

 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

SAK 72 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Hopp/kombinert 
 

Vårmøte 2018  

… avholdes torsdag 24. mai på Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Breddeidrett 

Flere kretsrenn gjennomført. Grei deltakelse, men selvfølgelig ønskes flere deltakere, 

dette må vi jobbe for å få til 

Totalt fem kveldsøkter i Lysgårdsbakken, med bra deltakelse. 

Raufoss IL Hopp har arrangerte både Finale Hopptreff og Hovedlandsrenn. 
 

Toppidrett 

Det har vært mange bra plasseringer.  

o Flere hoppere har deltatt på COC 

o Mange gode resultater i Norgescup 

o Jesper Ødegaard tok lag-gull i jr-VM 

o Maren Lundby og Robert Johansson har hatt enorme sesonger  

 

Arrangement 

Se breddeidrett 
 

 

 

 

 



 

 

Anlegg 

Anlegget i Fron ser nå ut til å ha kommet til en ordning og vil bli en realisering. Har 

bedt om fokus på muligheter i tråd med ønsket om arrangement som ivaretar 

breddeidretten. Kombinert for yngre utøvere trenger ikke langrennsarenaer med 

internasjonal standard. 
 

Kompetanse 

Intet å melde. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Facebook-side blir godt ivaretatt og oppdateres jevnlig. Ellers intet å melde. 

 

 

 

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 Oppland Freeski Cup 

hjelper ikke på. FK har fått kontakt med Valdresmiljøet og prøver å inkludere dem i 

miljøet. 

 

Toppidrett 

I.a. 

 

Arrangement 

Oppland Freeski Cup Dombås 10. mars ble som vanlig en suksess, med stor deltagelse 

og topp stemning. Dombåsingene fulgte opp med et plettfritt NM Freeski Slopestyle & 

Big Air første helga i april. Christian Nummedal fikk kongepokalen. 

 

KM Freeski Slopestyle & Big Air på Skeikampen ble også en suksess i vårsola. 

Arrangementet ble godt gjennomført støttet av skiutvikler Silje. Noe nedgang i 

deltagermassen skyldtes at færre gausdøler stilte. 

 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

I.a. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Leder i FK har hatt samtaler med FK i Trøndelag og miljøer i Oslo, Akershus og 

Buskerud angående å oppjustere nivået i utvalgte kretsrenn til å bli tre-stjerners 

landsrenn for 14-15 åringene. Dette for å kunne tilby konkurranser på et nytt 

mellomnivå på vegen mot NOR Freeski Cup. Dette skal det arbeides videre med fram 

mot høstmøtet. 

 

Hakadal IL har sagt seg villige til å samkjøre med Harestua IL for gjennomføring av 

Oppland Freeski Cup i Varingskollen. Dette vil styrke samarbeidsmiljøet lokalt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Langrenn 
 

Referat LK-møte 19. mars 2018 

Referat LK-møte 7. mai 2018 
 

Vårmøte 2018 

… avholdes onsdag 23. mai på Honne Konferansesenter, Biri 

 

Breddeidrett 

I.a. 
 

Toppidrett 

Nytt lag Team Veidekke Innlandet 2018-19, 5 fra Oppland, 2 gutter, 3 jenter 
Teamet skal ha et tett samarbeid med sprint- og rekruttlandslagrekruttlandslaget. 
 

Arrangement 

Felles avslutning alle kretscuper + KM stafett på Gålå helgen 7.-8.apr. april.  

Vellykket arrangement, vi mener at vi har funnet en god form på arrangementet. 
 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

NSF arrangerer Trener 1 og 2 på Sognefjellet i juni, åpent for alle kretser. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

God kontroll på økonomien 

To medlemmer av LK er på valg, begge to innstilles til gjenvalg, velges på Vårmøtet. 

 

 

 

Telemark 
 

Breddeidrett 

Lånt ut barneutstyr til barn-/breddearrangement på Hamar (Vang Skiløperforening) 

8.april. Vi vil forsøke få til et samarbeid mellom miljøene på Hamar og 

Øyer/Lillehammer om enkelte fellestreninger/mini-samlinger for neste sesong.  
 

Gledelig med 2 unge løpere med etternavn Rykhus og Nordli på start under 

Norgescupavslutningen, fjelltelemark Kjeringi Open i Sogn. 
 

Dessverre ble det ikke noe av randokveld denne vinteren, aktuelle kursholdere fikk 

aldri kalenderen til å gå opp. Planlegger for lenger horisont sesongen 2018/19. 

 

Toppidrett 

Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL, tatt ut på landslaget for neste sesong. Han har 

vært ute meste av årets sesong pga skade. 

 

Arrangement 

I.a. 

 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

I.a. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_7_motereferat-19.03.2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_1_motereferat-22.05.2017.pdf


 

 

Alpint 
 

Vårmøte 2018  

… avholdes tirsdag 29. mai på Idrettens Hus, Lillehammer 
 

Breddeidrett 

Det er i vinter gjennomført «vårt konsept» Young Attacking Vikings under WC i 

Kvitfjell, under NM i Hafjell og ute i klubbene i stor grad. Dette er et konsept som i 

stadig større grad får aksept ute i de øvrige skikretsene og sentralt i NSF. Fem kretser 

har gjennomført dette i vinter, og neste år blir det flere kretser som ønsker konseptet.  
 

Rekruttering til alpint er generelt er lav. Vi har i vinter stort sett hatt ca. 50 løpere på 

kretsrenn. Dette selv om det i enkelte klubber er høyere aktivitet, som på Gjøvik og i 

Lillehammer. De yngste reiser ikke ut på renn når de er i U10 eller yngre.  
 

Gjennom vinteren har vi hatt god dialog med Hedmark Skikrets og har nå for å styrke 

miljø, antall deltagere på renn og samlinger, blitt enige om et samarbeid for framtiden 

– «Innlandet Skikrets Alpint». Dette innebærer: 

• Felles samlinger og treninger  

• Felles terminliste 

• Samarbeid på finaler som Landsfinale, Hovedlandsrenn, NM osv 

• I tillegg klubbsamarbeid utover dette, der vi en kveld hver måned legger opp 

til felles trening for begge skikretsene i en klubb. Dette kvelden er eksklusiv, 

dvs. at da er det ikke klubbtreninger hjemme i eget anlegg.  
 

Toppidrett 

Vi har denne vinteren hatt flere FIS løpere enn på lenge. De har levert bra og vi har 

hevet oss i forhold til tidligere og flere av løperne har forbedret seg godt på sin egen 

FIS ranking. I tillegg har vi hatt en løper som har vunnet FIS renn.  
 

Under både Hovedlandsrennet og Landsfinalen hadde vi flere løpere på både gutter og 

jenter blant de 10 beste, og vi hadde det beste mesterskapet på flere år for våre løpere.  

Selv om ikke bredden er stor, leverer vi gode resultater.  
 

Arrangement 

Lillehammer Skiklub leverte et fantastisk NM med svært gode tilbakemeldinger. i 

tillegg fikk vi tre dager med TV-sendinger som var meget viktig mht. sporten og ikke 

minst VM-søknaden for Alpin VM 2025.  
 

 

Anlegg 

Det er svært viktig at driften i nærmiljøanlegget Kanthaugen opprettholdes. Det har 

vært gjennomført diverse møter i regi av Lillehammer Skiklubb mot både 

Olympiaparken og Lillehammer Kommune, uten at det har kommet opp noe konkret. 

Se også neste sak. 
 

Positivt er at Kvitfjell sommerlagrer snø og åpner i uke 40, et spennende prosjekt. 

Dette forsterker vår posisjon som ‘The Alpine Valley’ - Nr 1 i Skandinavia.  
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det er viktig for alpint at vi får søkt på de midler vi kan både for å opprettholde 

aktivitet og ikke minst bidra med utstyr til Young Attacking Vikings  

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 



 

 

SAK 73 EVENTUELT 
 

  Kanthaugen 

Nærmiljøanlegget Kanthaugen er det svært viktig at vi får opprettholdt drift i framover 

i mange år. Olympiaparken har ikke økonomi til å drifte anlegget videre, og det vil 

også kreves en del opprustning av anlegget i årene framover, bl.a. heisen. 
 

Det har vært gjennomført diverse møter i regi av Lillehammer Skiklubb mot både 

Olympiaparken og Lillehammer Kommune, uten at det har kommet opp noe konkret.  
 

Skikretsen anser at dette er en sak mellom Olympiaparken, Lillehammer Kommune, 

som har et uttalt ønske om å framstå som en komplett vinterdestinasjon, og alle 

klubbene i Lillehammer-området. Kanthaugen vil være et attraktivt anlegg både for de 

som er organisert i idrettslag og for de som driver med uorganisert aktivitet. 
 

I tillegg til å søke om spillemidler til anlegget, anbefales det også å søke om støtte fra 

stiftelser, som Sparebank- og Gjensidigestiftelsen.  
 

Det foreslås å nedsette en prosjektgruppe som kan jobbe videre med saken. Ole 

Kristian tar ansvar for å sammenkalle samarbeidende skilag til et møte om et 

prosjekt/samarbeid om Kanthaugen som nærmiljøanlegg. Det foreslås også å løfte 

saken inn til Lillehammer Idrettsråd, ettersom dette er et anlegg som gavner alle 

klubbene i Lillehammer. 

 

 

Vedtak:  

Ole Kristian er ansvarlig for å sammenkalle samarbeidende skilag i Lillehammer og 

omegn til et møte for å se på videre muligheter, jf. det som er skissert over. 

 

 

 

 

 
Neste møte mandag 18. juni 2018,  

fellesmøte med Hedmark Skikrets på Honne, Biri. 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 13. mai 2018 


