
 

 

 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 9/2017-2019 
 

 
Dato   Mandag 29. oktober 2018 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede Audun Skattebo, Trine S. Stenberg, Kjetil Dahlen, Sandra Lyngstad Hennum, 

Torbjørn Broks Pettersen, Torger Fenstad, Boye Skøre, Silje Knox og Ellie 

Lein. 

 

Forfall Marit Roland, Kristian Vist, Ole Kristian Kirkerud og Gorm Johansson. 

 

 

 

ENDELIG SAKLISTE 
 

INNKALLING/REFERAT 

Sak 86  Godkjenning av innkalling og vurdering av inhabilitet 

Sak 87  Godkjenne referat nr. 8/2017-19 
 

RAPPORTERING 

Sak 88  Regnskap pr. 30.09.2018 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

Sak 89  Evaluering storsamling Gålå 

Sak 90  Status Skiutvikler og oppfølging av klubber 

Sak 91  Skikretstinget 2019 – tid, sted og form 

Sak 92  Kretsledersamling Åre 

Sak 93  Etiske retningslinjer og varslingsrutiner i NSF 

Sak 94  Status Handlingsplan 2017-19 

   

INFORMASJON 

Sak 95  Informasjon fra styre/administrasjon 

Sak 96  Informasjon fra grener 
 

Sak 97  Eventuelt 

 

 

 



 

 

REFERAT 
 

 

SAK 86 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 87 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 8/2017-19 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 8/2017-19 godkjennes.  

 

 

 

 

RAPPORTERING 

 
SAK 88 REGNSKAP pr. 30.09.2018 

 

Se regnskapsoversikt pr. 30.09.18  
 
 

Her er en skjematisk oversikt over regnskapet: 

STYRE/ADMIN     Inn Ut Resultat Budsjett 

Post 3/aktivitetsmidler -103 400 0 -103 400 0 

     

Grentilskudd   550 000 550 000 550 000 

Diverse tilskudd -27 412   -27 412 -242 000 

Lagskontingenter 0   0 -400 000 

Deltageravgift renn -794 170   -794 170 -790 000 

Egenandel adm.sjef   100 000 100 000 100 000 

Kompetansestilling   260 519 260 519 500 000 

Drift kretskontor   164 705 164 705 240 000 

Drift kretsstyre   123 477 123 477 133 000 

Integrering   0 0 5 000 

Plaketter/fat/gaver   23 993 23 993 35 000 

Skitinget 2018   65 124 65 124 65 000 

Renteinntekter     0 -20 000 

      362 836 176 000 

TELEMARK         

Grentilskudd -20 836   -20 836 -20 836 

Drift komité   0 0 0 

Aktivitet   14 925 14 925 20 000 

      -5 911 -836 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/referat-styremoter/referat-8_2017-2019_14.september-2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.09.18--til-styret.pdf


 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ellie gjennomgikk regnskapet kort på styremøtet, alle avdelinger ligger bra an jf. Med 
budsjett, god økonomistyring. 
 
 
 

Budsjett 2019 

… settes opp som egen sak på styremøte 10. desember, både for styre/admin og 

grenkomiteer. Grenlederne vil få tilsendt budsjettutkast i løpet av uke 45/46, for 

behandling i grenkomiteene, før endelig godkjenning av styret 11. desember. 

 
 
 

 

Vedtak: 
Regnskap pr. 30.09.2018 tas til etterretning 
 

 

 

 

 

 

FREESTYLE         

Grentilskudd -67 894   -67 894 -61 894 

Drift komité   0 0 5 000 

Aktivitet   14 996 14 996 14 996 

Utdanning   854 854 5 000 

Arrangementstilskudd   12 000 12 000 12 000 

Diverse   0 0 15 000 

      -40 044 -9 898 

HOPP/KOMBINERT         

Grentilskudd -125 853   -125 853 -113 853 

Drift komité   2 841 2 841 6 000 

Aktivitet   6 800 6 800 16 800 

Tilskudd/støtte   80 000 80 000 80 000 

Renn/arrangement   6 340 6 340 7 740 

      -29 872 -3 313 

ALPINT         

Grentilskudd -76 574   -76 574 -70 574 

Drift komité   312 312 1 000 

Utdanning   4 000 4 000 4 000 

Samlinger -8 736 24 328 15 592 38 092 

Renn/arrangement -98 816 120 250 21 434 21 434 

      -35 236 -6 048 

LANGRENN         

Grentilskudd -258 843   -258 843 -252 843 

Sponsorinntekter -37 360   -37 360 -44 000 

Drift komité   18 174 18 174 60 000 

Utdanning -18 899 18 899 0 0 

Samlinger -144 750 144 295 -455 40 000 

Renn/arrangement -1 358 524 1 495 381 136 857 141 858 

Team Veidekke 
Innlandet   80 000 80 000 80 000 

      -61 627 25 015 



 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

SAK 89 EVALUERING STORSAMLING PÅ GÅLÅ 
 

 

Skikretsens storsamling på Gålå ble gjennomført helgen 15-16. september.  

Opplegg, innhold, gjennomføring ble evaluert på styremøtet. Noe av det vi tar med oss 

videre, er: 
 

På breddesamlingen deltok totalt 50 påmeldte ungdommer, som ansees om ok 

oppslutning. Gode tilbakemeldinger i etterkant, både opplegg og trenere fungerte bra. 

Det er alltid et spørsmål om det kunne ha vært markedsført bedre eller på en annen 

måte, vi tar med oss erfaringen til neste gang. Spørsmål også om det ville fungert 

bedre med kun 1 dag, som under Idrettshelga i fjor, da blir det enklere mht. 

overnattingslogistikk o.l. 
 

Litt mer skuffende at det i tillegg til de som har en rolle som tillitsvalgt i skikretsen, 

kun deltok 16 voksne, fordelt på 12 klubber.  
 

Faktorer som kan forklare det? 
 

✓ Opplegg? Vi mener at opplegget er bra og nyttig, men det er tydeligvis ikke det 

klubbene ønsker. Må vi tenke helt i andre enden av skalaen: I stedet for at 

skikretsen samler klubbene, må skikretsen reise ut i klubbene?  
 

✓ Markedsføring i forkant, hvordan nå ut til alle? Vi har brukt alle digitale 

plattformer aktivt, i tillegg til nyhetsbrev og direkte kontakt med noen 

klubber. Kunne ha jobbet enda mer direkte mot klubbleddet, med personlig 

kontakt, samt også spisse budskapet enda bedre? 
 

✓ Tidspunkt? Mange av de yngste er opptatt med andre idretter på denne tiden. 

For de voksne er det trolig mer et spørsmål om prioritering av tid. 
 

✓ Sted? Ingen kommentarer til valg av Gålå som sted. 

 

 

Vedtak: 

Diskusjonen tas til etterretning og som nyttig erfaring inn mot evt. tilsvarende 

arrangement i fremtiden. 

 

 

 

SAK 90 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING AV KLUBBER 
 

Silje jobber nå med tilrettelegging for og gjennomføring av besøk i klubbene.  

Planen er gjennomføre klubbesøk på en vanlig ukekveld, når det likevel er aktivitet i 

klubben. Vi tar med 2-3 trenere som overtar treningen for barna, mens vi tar med de 

voksne inn og snakker klubbutvikling. I forkant av møtet skal Silje ha hatt en dialog 

med klubbene, der de selv får si ‘hvor skoen trykker’ og hva de ønsker å ha fokus på 

under møtet. 
 

Første planlagte møte er IL Kolbukameratene 28. november, Silje og Marit Roland. 
 

I tillegg har Silje i gang en dialog med Gjøvik Skiklubb, og vil kontakte Follebu 

Skiklubb og Tormod Skilag. 
 

Det er ønskelig fra styrets side at skiutvikler jobber aktivt ut mot klubbene i kretsen, og 

at hun inviterer seg selv ut for å bli mest mulig kjent med kretsens klubber og hvilke 

utfordringer de står ovenfor. Ved behov kan styremedlemmene kobles på. Dette kan 

skape grunnlag for hva det er viktig å jobbe videre med i tiden som kommer. Et mål 

kan være minimum 2 klubber i måneden. 

 
 

 



 

 

På forrige styremøte vedtok dere følgende, sak 80/2017-19: 

Alle styrerepresentanter skal til neste møte ha vært i dialog med sine respektive 

klubber. 
 

Pga. en del forfall til møtet ble det bare en delvis gjennomgang av klubber. Noen 

klubber har også vært vanskelig å få tak i. 
 

✓ Dombås: Ønsker primært hjelp inn mot arrangement. Skal arrangere KM både 

langrenn og freeski i vinter, kan være en inngangsport. 

✓ Brandbu IF og Svea Skilag: Stor aktivitet, er positive til besøk fra skikretsen 

✓ Vestringen: Torger har invitert seg med på et styremøte, venter på 

tilbakemelding. 

✓ ØTI: Mye som skjer i Hafjell, bl.a. kommersielle arrangement som fordrer at 

idrettslaget er med, og der blir ØTI koblet inn. Skjer mye og fort, noen ganger 

kanskje litt dårlig forankret i klubbledelsen? Torbjørn følger opp. 

✓ Vang IL: Sliter litt, men må først bestemme seg for hvordan de ønsker å ha 

det, før kretsen inviterer seg inn. 

✓ Fjellblom IL: Velfungerende klubb, arrangerer bl.a. kretsrenn langrenn. 

 

Vi følger opp saken på neste styremøte. 

 
 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning.  

Oppfølging klubber følges opp på styremøtet i desember. 

 

 

 
SAK 91 SKIKRETSTINGET 2019 – tid, sted og form 
 

 

For å komme i gang med planleggingen av Skikretstinget 2019, er det ønskelig at det 

allerede nå tas en avgjørelse mht. tid, sted og form. 

 

Sted 

Ihht. tidligere tingvedtak skal skikretstinget legges til hhv. Lillehammer- og 

Gjøvikregionen annenhver gang. Ettersom det i 2017 ble arrangert på Biri, er det 

Lillehammers tur i 2019. 

 

Form 

Vi har følgende alternativ: 
 

• Ettermiddags-/kveldsting på en vanlig ukedag, som i 2017. 

Det kan kombineres med utdeling av fat/plaketter og middag, men ikke 

vårmøter i de ulike grenene, som da kjører sine møter på andre datoer. 
 

• Heldagsmøte en lørdag 

Dette kan kombineres både med utdeling av fat/plaketter, lunsj og vårmøter 

gren. 
 

• Todagersting, fredag ettermiddag-lørdag ettermiddag 

Som i 2013 og 2015, det mest sosiale alternativet, der Tinget gjennomføres 

fredag kveld, etterfulgt av middag. Lørdag er det fagtema/foredrag, utdeling 

av fat/plaketter, lunsj og vårmøter gren. 

 
 



 

 

Tidspunkt 

Ihht. loven skal Skikretstinget være gjennomført innen 30.04, men det kan søkes om 

dispensasjon hos NSF. Erfaringsvis fungerer mai måned best, da det er mange 

dokumenter som skal ferdigstilles i forkant, etter endt sesong.  

 

Det er enighet om at vi ønsker en litt mer sosial ramme på tinget, samt å samle til felles 

vårmøter for alle grener. Vi landet på 10-11. mai 2019, med følgende rammeprogram: 

 

Fredag 10. mai 

17.00 – 17.30 Kaffe og vafler, registrering 

17.30 – 19.45 Tingforhandlinger 

20.00 -   Tingmiddag  

 

Lørdag 11. mai 

09.00 – 11.00 Fellesopplegg 

11.00 – 12.00 Utdeling av plaketter, fat og hederspriser 

12.00 – 12.45 Lunsj 

13.00 -   Grenvise Vårmøter, alle grener 

 

Ellie sjekker med Ilsetra. 

 

 
Vedtak 

Skikretstinget 2019 arrangeres som skissert over, 10-11. mai, på Ilsetra. 

 

 

 

 

SAK 92 KRETSLEDERSAMLING ÅRE 
Det planlegges en samling for kretsledere i Åre ifbm. VM i alpint, pris kr. 9.500 som 

deles 50/50 mellom krets og forbund. I tillegg tilbys VIP-billett en dag for kr. 3.000. 

Audun kan ikke delta pga. kollisjon med Ungdommens Holmenkollrenn samme helg.  
 

Dette reiser to spørsmål som ønskes diskutert i styret: 

1. Er det riktig av krets å bruke så mye av kretsens penger til en 

kretsledersamling? 

2. Ønsker Oppland SK å sende en annen person i Auduns sted? 

 

Ettersom det ikke passer for verken Audun eller Trine å dra, svarer Oppland at det 

ikke passer å delta denne gangen. Men styret ønsker at Audun også løfter opp en mer 

prinsipiell diskusjon rundt pengebruk til denne typen samlinger. Det er ikke satt av 

penger i budsjettet til en slik samling, og det kan stilles spørsmålstegn til bruken av 

klubbenes penger til dette. 

 

          

Vedtak: 

Oppland sender ingen til kretsledersamlingen i Åre, da det det ikke passer for verken 

nestleder eller leder. 
 

  Styret ønsker at leder løfter opp en prinsipiell diskusjon rundt bruk av kretsens penger 

til en slik type samling. 

 

 

 



 

 

 
SAK 93 ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER I NSF 

 

Det er ønskelig å ha et felles sett med etiske retningslinjer og varslingsrutiner for alle 

som har tilknytning til NSF og skiidretten. På Skitinget i Stavanger ble det derfor satt 

ned et arbeidsutvalg som skulle utarbeide et forslag til etiske retningslinjer gjeldende 

for alle som har verv i skiidretten.  
 

Utvalget består av 3 personer, deriblant Trine S. Stenberg. KLIKK HER for å se det 

som ble lagt fram for kretsledermøtet ifbm. NSF Høstmøte 19-20. oktober. Det er fint 

om alle leser gjennom dette før styremøtet. 
 

Trine redegjorde kort for diskusjonen på NSF Høstmøte, spesielt rundt regler knyttet 

til alkohol. Dette er regler og retningslinjer som vil gjelde for alle som innehar en rolle 

eller et verv i skiidretten, helt ned til grasrota. Det er derfor ønskelig at klubbene også 

får uttale seg gjennom en høringsrunde. I retningslinjene ligger også et forslag til at 

hver krets skal opprette et etikkombud; det er enighet i styret om at dette ombudet bør 

oppnevnes av styret, ikke skikretstinget. Når det gjelder hvem dette bør være, 

konkluderte ikke styret, dette avventes til høringsrunden. 
 

Skiforbundet vil sende dette ut til skikretsene, som formidler det videre til klubbene. 

Høringsfristen vil trolig være påsken 2019, før arbeidsutvalget presenterer resultatene 

på NSF Vårmøte 2019. 

 

Neste presentasjon av arbeidsutvalget vil gjøres på NSF Vårmøte i juni. 

 
 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning.  

Saken tas opp igjen når høringen er sendt ut fra Skiforbundet. 

 

 

 

 

SAK 94 STATUS HANDLINGSPLAN 
 

Vi følger opp tråden fra forrige styremøte, da følgende ble vedtatt, sak 81/2017-19: 
 

De grenene som ikke har nummerert tiltakene sin i Dropbox, gjør det snarest. 

Grenledere følger opp sine handlingsplaner i sine respektive grenkomiteer. 

Ny oppfølging av Handlingsplanen på neste styremøte 
 

  Det er lite nytt å berette p.t.  Planen følges opp som fast punkt på styremøtene 
 

Mal til beretninger 2017-19 basert på Handlingsplaner vil komme fra Skiforbundet 

sentralt. I tillegg må styret på neste møte diskutere opplegg/prosess mht. ny 

handlingsplan for tingperioden 2019-21. 
   

 

Vedtak: 

 Handlingsplan følges opp på neste møte, inkl. planlegging av prosess inn mot ny 

Handlingsplan 2019-21, som skal presenteres på Skikretstinget i mai 2019. 

 

 

 

 

 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2017-19/diverse-dokument/forslag-til-etiske-retningslinjer-for-verv-i-skiidretten.pdf


 

 

INFORMASJON 
 

SAK 95 INFORMASJON FRA STYRE/ADMINISTRASJON 
 

NSF Høstmøte 

Det ble gitt en kort oppsummering fra NSF Høstmøter, som ble gjennomført på 

Scandic Helsfyr 19-21. oktober. Tema på kretsledermøtet var bla. Det nyoppnevnte 

organisasjonsutvalget, ledet av Alf Hildrum, økonomi, etiske retningslinjer og 

mediatrening. Se for øvrig referat fra fagmøter på skiforbundets hjemmesider.  

 

Basisturneen 2019 

Skiforbundet skal ut på turné – basisturneen – et samarbeid mellom forbund, krets og 

klubb. I 2019 er det planlagt 8 stoppesteder, deriblant Vind Stadion på Gjøvik, mandag 

25. februar. I turneen inngår bl.a. anlegg, snøproduksjon, Utetimen og annen aktivitet. 

Mer informasjon legges ut så snart innhold er klart. 

 
Alle med-stafetten. 

Viser til sak 81 på forrige styremøte. Skiforbundet ga stafettpinnen videre til 

skikretsene på NSF Høstmøte sist helg. I første omgang tas saken opp på alle de 

grenvise høstmøtene i skikretsen. I løpet av våren 2019 ser vi på muligheten for å kjøre 

en AlleMed-prosess med styre og grenkomiteer. 

 
Byttehelgen 2018 

Byttehelgen er et samarbeid mellom Sparebank1 og NSF Langrenn. Brukt utstyr for 

alle skigrener, bekledning og annet relevant sportsutstyr er velkommen på 

byttearrangementene.  Årets helg er berammet til 10-11. november, flere klubber i 

Oppland har hengt seg på her, klikk her for å lese mer. I tillegg vet vi at det er flere 

andre klubber i Oppland som også har tradisjon med å arrangere byttehelger, men 

som ikke har meldt seg på opplegget gjennom Sparebank1. 

 
Prosess modernisering av norsk idrett 

Oppland Idrettskrets inviterer alle særkretser og regioner til et informasjonsmøte  

15. november kl. 18.00 på Lillehammer, vedr. det kommende høringsutkastet om ny 

organisering av norsk idrett. På møtet vil de ulike alternativene bli diskutert og sett 

opp mot hvilke konsekvenser de kan ha for framtidas aktivitet i norsk idrett. Det er 

åpent for de i styret som har anledning til å delta der.  
 

Det har i tillegg kommet et høringsutkast fra NSF, som ønsker å samle inn og sende 

inn et felles høringssvar på vegne av skiidretten, svarfrist 30. november. Dette følges i 

første omgang opp pr. e-post. 
 

Les mer om moderniseringsprosjektet på NIFs hjemmeside. 

 
Kompetanse og anlegg 

Se grenrapporter. 

 
 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning  

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/fagportal/basisturneen-2019
https://byttehelgen.no/klubber-og-arrangement/fylke/oppland/#oversikt
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/moderniseringsprosjektet/


 

 

SAK 96 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Langrenn 
 

• Referat LK-møte 15. oktober 2018 

• Referat Høstmøte onsdag 31. oktober 2018 

 

Breddeidrett 

• Interkretssamling for 15-16 på Natrudstilen 31/8-2/9, 51 deltakere fra 

Oppland, 34 fra Hedmark. Vellykket, gode tilbakemeldinger, trenere fra Team 

Veidekke Innlandet. Ny samling for samme aldersgruppe på Gålå 7-9. 

desember. 

• Juniormiljøet inviterer hverandre til testløp og nøkkel-økter. Ser ut til å 

fungere. 

 

Toppidrett 

I.a. 

 

Arrangement 

• LK har brukt mye tid på terminlistearbeid, langrenn og  turrenn, inkl. KM, tre 

kretscuper og avslutningshelg. Terminlista vedtas formelt på høstmøtet. 

• KM tildeles Østre Toten Skilag (ind), Dombås (sprint+fellesstart), Brandbu 

(stafett) 

• Kretscuper utvides til 6 renn + finalerenn, 5 + finalerenn teller i totalen 

• Har ikke fullført jobben med «arrangørhåndbok» 

 

Anlegg 

• Ferdigstilt nytt rulleskianlegg på Mosetertoppen 

• Oppgradert løyper på Beitostølen til WC standard 

• Justert bl.a. sprintløype på Gålå i forbindelse med HL 

 

Kompetanse 

• Trener 1 barmark. Lillehammer, 16 deltakere 

• Trener 1 barmark, Vågå, 10 deltakere 

• Trener 2, Gjøvik, kun 4 påmeldte til første kurshelg, utsettes. 

 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

God kontroll på økonomien, styrer mot et lite underskudd, mindre enn budsjettert 

Fem LK-medlemmer deltok på NSF høstmøte. 

 

 

 

 

Freestyle 
 

• Høstmøte søndag 21. oktober i Gausdal 

 

Breddeidrett 

Klubbene jobber godt, og spesielt på Dombås. Gausdal og Lillehammer jobber for 

tiden også godt med de yngste. 

 

Toppidrett 

I.a. 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_10_motereferat-15.10.2018.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/hostmote_2018_referat.pdf


 

 

Arrangement 

Bagjump- og trampolinesamling med høstmøte 21. oktober fungerte bra med unger og 

foreldre fra mange klubber tilstede. Unger og foreldre i Sør-Fron etterlyste en lokal 

klubb å melde seg inn i. 
 

Høstmøtet: Gode diskusjoner og planlegging av terminliste, inkl. Oppland Freeski Cup 

(OFC). Datoer er bestemt rekordtidlig til freestyle å være:  

• 3. februar: Big Air Skeikampen 

• 24. februar: Breddecamp Skeikampen 

• 17. mars: Big Air Varingskollen med Harestua i samarbeid med Hakadal. 

• 30-31. mars: KM freeski Slopestyle og Big Air Dombås 

 

Lillehammer Skiklub har hatt et generasjonsskifte og ser seg ikke i stand til arrangere 

renn i OFC i vinter, men vil se på muligheten for å invitere til breddecamp i 

Kanthaugen. 
 

Alpinco har en del kommersielle freeskiarrangement i Hafjell, bl.a. bagjumpsamlinger, 

som fører til rekruttering av nye utøvere og dermed også kommer idretten til gode. FK 

har en god dialog med dem, bl.a. for å inngå kollisjoner med skikretsens freeskicup, 

men det er også et ønske om å se på mulighetene for å involvere idretten enda mer her. 

Dette er positivt også med tanke på utøvernes sikkerhet, da arrangement i regi av 

idretten krever lisens/forsikring. Torger følger opp dette. 
 

Anlegg 

Brukeravtale Hafjell Freepark AS er på gjennomlesing i styret før videresending til 

Hafjell Alpinanlegg. Det er konkrete planer for videre utbygging når spillemidler 

utbetales. 
 

Kompetanse 

Sikringskurs trampoline arrangeres i Gausdal med deltagere fra Gausdal og 

Lillehammer. Overfylt kurs tyder på nok behov for kompetanseheving.  
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Leder 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. KM på Dombås vil bli først ut i Oppland. 
 

Hakadal IL og Harestua IL arrangerer Oppland Freeski Cup i Varingskollen sammen. 

Dette vil styrke samarbeidsmiljøet lokalt og forhåpentligvis styrke begge miljøene. 

 

 

 

Alpint 
 

• Referat fra Høstmøte mandag 22. oktober på Lillehammer 

 

Breddeidrett 

• Status klubber, rekrutteringen er ikke god i alle klubber.  

… Aurdal og Harestua: Her ligger aktiviteten nede, i Aurdal har de heller ingen 

leder i alpingruppa. 

… Gålå: Det gror noe fra bunn, bra initiativ der.  

… Øyer: Bra aktivitet i U 12 og yngre 

… Lillehammer: Bra tilsig av nye i U10 og yngre. I aldersbestemte klasser er 

det tynnere med løpere nå enn tidligere.  
 

• Young Attacking Vikings planlegges i alle klubber kommende sesong, i tillegg 

til fellesarrangement for alle klubber under WC Kvitfjell og finale palmelørdag 

på Skeikampen. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/alpint/ak-moter/2017-19/osk_alpint_hostmote-22.10.2018_referat.pdf


 

 

Toppidrett 

I Oppland har vi totalt 19 FIS løpere denne sesongen, som er veldig bra.  
 

Arrangement 

Samarbeid kommende sesong med Hedmark Skikrets - felles terminliste, felles KM, 

felles kvalikrenn. I Oppland er det meste av arrangementsaktiviteten samlet rundt 

Hafjell 
 

Anlegg 

I.a. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

Hopp/kombinert 

• Referat fra Høstmøte onsdag 24. oktober på Lillehammer 
 

Breddeidrett 

• God aktivitet/trening i Team Oppland Hopp/Kombinert.  

• Ingen breddesamling i samarbeid med NTG/Lillehammerhopp som 

opprinnelig planlagt i høst, men Sør-Fron IL inviterte tradisjonen tro alle 

klubber i kretsen med på sin miljøsamling i Knyken i september. 
 

Toppidrett 

I.a. 
 

Arrangement 

• Terminliste i samarbeid med Hedmark SK. Kun to klubber som har søkt om til 

sammen tre renn i vinter, i tillegg til HL på Gålå.  

• Felles KM med HSK, på Tolga 

• Det blir Regioncup 13-16 år også denne vinteren 
 

Anlegg 

• Maurtua (Raufoss) snart klar for aktivitet, tvilsomt om det blir aktivitet i 

Lønnberget pga. få ressurspersoner. 
 

Kompetanse 

I.a. 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 
 

Telemark 

• Kretsen v/ Boye skal bidra under NC på Gålå 15- 16. desember, under 

forutsetning av at det kalles en aktivitetshelg. 

 
Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

Neste møte mandag 10. desember 2018 kl. 17.30 på Idrettens Hus, Lillehammer, etterfulgt av julemiddag. 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 30. oktober 2018 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/2018-19/hostmote_2018_hopp-kombinert_referat.pdf

