
 

 

 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 3/2019-2021 
 

 
Dato   Mandag 28. oktober 2019 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjell B. Melbybråten og Kjetil Dahlen 

• Vara  Espen Moltubakk og Sigrid Snuggerud, møter som medlemmer pga. forfall 

• Grenledere  Torbjørn Broks Pettersen, May Kristin Lønseth, Ole Kristian Kirkerud og  

   Torger Fenstad. 

• Admin  Silje Knox og Ellie Lein 
 

Forfall   Pål Vist og Anne Karen Olsen 
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INNKALLING/REFERAT 
 

 

SAK 19 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 20 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 2/2019-21 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 2/2019-21 godkjennes.  

 
 

RAPPORTERING 
 

SAK 21 REGNSKAP pr. 30.09.2019 
 

Regnskapsrapport pr. 30.09.19 ble gjennomgått på styremøtet.  

 

Alle grener ligger bra an jf. med budsjett. 

Skikretsen har en solid egenkapital og det er ikke noe mål å gå med store overskudd, 

viktig at alle grener jobber for å skape aktivitet og bruke opp sine midler. 
 

  
 

Vedtak: 
Regnskap pr. 30.09.2019 tas til etterretning 

 
 
 

SAK 22 STATUS SKIUTVIKLER 
 

Silje ga en kort statusrapport fra sin jobb som Skiutvikler. 

Gjennomførte klubbesøk i ØTI (treningskveld), Dombås (møte) og Roterud IL (møte) 

For videre oppfølging: Sel IL 
 

Et spørsmål som har dukket opp, er knyttet til verdier og hvordan klubbene lever disse 

gjennom sine aktiviteter på alle nivå? Kanskje et tema for en prosjektgruppe fra 

Høgskolen til våren? 
 

Vi jobber nå med utvikling av ‘Korte kurs’ (eks. kveldskurs) i klubb, med ulike tema, 

både innen trening, anlegg o.l. En del av prosessen er rekruttering og opplæring av 

kortreiste kursholder fra egen krets. Prosjektet er et samarbeid mellom Hedmark og 

Oppland Skikrets, finansieringen gjøres gjennom prosjektmidler fra Skiforbundet (kr. 

50.000) og skiutviklers aktivitetsmidler. Målet er å kunne reise ut til klubbene etter 

nyttår. 
 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 
 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat-2_2019-2021_19.-august-2019.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.09.2019--til-styret.pdf


 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

 

SAK 23 STATUS HAFJELL FREEPARK AS 
 

Hafjell Freepark AS (HFAS) ble etablert i forkant av Ungdoms-OL 2016, jf. signert 

stiftelsesdokument. Eierskapet er fordelt som følger: 
 

Hafjell Alpinsenter 148 aksjer á kr. 100, aksjekapital kr. 14.800 

Øyer kommune    76 aksjer á kr. 100, aksjekapital kr. 7.600 

Oppland Skikrets   76 aksjer á kr. 100, aksjekapital kr. 7.600 
 

Skikretsen satte som krav at de ønsket å inneha styreledervervet, for å sikre idrettens 

interesser i anlegget. Marit Roland og Fred Arne Hessen har hatt vervet, som nå bekles 

av Torger Fenstad.  
 

Styret i HFAS vurderer et byggetrinn 2, men det er fortsatt ikke helt klart hva det vil 

innebære. Det vil også ta litt tid pga. etterslepet med spillemidler. Før dette evt. settes i 

gang, ønsker Torger en forankring og diskusjon i skikretsstyret. 

 

Styret hadde også en diskusjon rundt skikretsen som eiere i et anleggsselskap og 

dermed sikre spillemidler til et anlegg som også brukes kommersielt, på bekostning av 

andre anlegg. Argumentet for en slik løsning er at disse anleggene er viktige og 

nødvendige for de idrettene som er avhengige av slike anlegg for å drive sin idrett, som 

f.eks. alpint og freeski. 

 

Vedr. brukeravtale 

Denne er ferdigstilt, men er fortsatt ikke signert. P.t. ligger den hos Hafjell Alpin for 

gjennomlesing, Torger følger opp dette. 
 

 

 

 Vedtak: 

• Informasjonen tas til etterretning 

• Torger følger opp mht. brukeravtalen og orienterer styret når den er signert 

• Styret har diskutert dilemmaet mht. eierskap i et kommersielt anlegg for å 

kunne løse spillemidler, men anser det som hensiktsmessig så lenge dette 

ivaretar interessene for de idrettene som er avhengig av denne typen anlegg 

for å kunne drive sin aktivitet. 

 

 

 

 

SAK 24 SAKER TIL IDRETTSKRETSTING 02.11.2019 
 

Oppland Idrettskrets innkaller til ekstraordinære kretsting lørdag 2. november  

på Scandic Lillehammer Hotel (ifbm. Idrettshelga Innlandet). 
 

Ekstraordinært kretsting Oppland Idrettskrets 

o Avvikling av Oppland Idrettskrets pr. 31.12.19 

o Sammenslutning med Hedmark Idrettskrets pr. 01.01.20 under 

navnet Innlandet Idrettskrets. 
  

  

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/hafjell-freepark-as_stiftelsesdokument_signert.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/hafjell-freepark-as_stiftelsesdokument_signert.pdf


 

 

 Konstituerende kretsting Innlandet Idrettskrets 
 

• Program og saksliste 

• Vedlegg 2 - Sak 4 avsluttende ting Hedmark og Oppland idrettskrets 

• Vedlegg 3 - Forretningsorden 

• Vedlegg 4 - Virksomhetsplan Innlandet idrettskrets 

• Vedlegg 5 - Budsjett 2020 

• Vedlegg 6 - Vedtekter Innlandet idrettskrets 

• Vedlegg 7 - Valgkomiteens innstilling 
 
 

Styret har oppnevnt Kjell og Sigrid til å delta på vegne av Oppland Skikrets.  

Kjell må kanskje melde avbud pga. annet oppdrag, i så fall stiller Kjetil i hans sted. 

 

 

Vedtak: 

Kjetil Dahlen erstatter Kjell B. Melbybråten som delegat for Oppland Skikrets. 

Styret har ingen sterke føringer i noen av sakene til noen av kretstingene. 

 

 
 

SAK 25 PROSJEKTMIDLER REKRUTTERING 2020-21 
 

Skikretstinget 2019 fattet følgende vedtak i saken om Rammebudsjett 2020 og 2021: 
 

Vedtak: 
Styrets framlagte forslag til rammebudsjett for 2020 og 2021 ble godkjent, med et 
tillegg for begge år som heter «Prosjektmidler rekruttering» på kr. 150.000 pr. år. 
Midlene administreres av skikretsstyret. 

 
Følgende foreslås: 

Skikretsen tar fram en utstyrspakke med et utvalg utstyr som egner seg til bruk i 

treninger for barn, jf. det utstyret som brukes på Trener 1-kursene. Klubbene kan 

bestille x antall pakker til en svært redusert pris, der skikretsen sponser resten, f.eks. 

2/3 krets, 1/3 klubb. Prisen for klubb bør ikke overskride kr. 2.000, det foreslås også 

kvantumsrabatt for de klubbene som bestiller flere pakker. Silje jobber fram et forslag 

til utstyrspakke. 
 

Det åpnes også for at skoler/barnehager kan søke om støtte til innkjøp av utstyr. 
 

Sammen med utstyrspakka følger en kurskveld med en kursholder fra skikretsen, med 

bruk av utstyret. Dette kan inngå som et av kursene i ‘Korte kurs’, jf. sak 22.  
 

Styret ønsker også at det sees på mulighet for støtte til kjøp av små, enkle snøkanoner, 

med samme egenandel. 
 

Vi har totalt kr. 300.000 til rådighet over 2 år, dette gir mulighet for mange klubber. 

Det er også mulig å søke stiftelser o.l. om prosjektmidler og dermed øke potten. 

   
 

Vedtak: 

• Styret ber administrasjonen jobbe fram en relevant utstyrspakke, maks pris kr. 

2.000 pr. klubb, samt kvantumsrabattved kjøp av flere. 
 

• Det åpnes også for at skoler/barnehager kan søke om støtte til kjøp av utstyr. 
 

• Styret ønsker også at det sees på mulighet for støtte til kjøp av små, enkle 

snøkanoner, med samme egenandel. 
 

• Administrasjonen følger opp muligheter for ekstern finansiering. 

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/ting-2018/ting-2019/saksliste-og-program-ting-nov-2019.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/ting-2018/ting-2019/vedlegg-2---avslutning-oik-og-hik.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/ting-2018/ting-2019/vedlegg-3---forretningsorden.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/ting-2018/ting-2019/vedlegg-4---virksomhetsplan-innlandet-ik-2020.pptx
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/ting-2018/ting-2019/vedlegg-5---behandling-av-rammebudsjett-2020-for-innlandet-idrettskrets.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/ting-2018/ting-2019/vedlegg-6---vedtekter-innlandet-idrettskrets-2019.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/ting-2018/ting-2019/innstilling-fra-valgkomiteen-.pdf


 

 

SAK 26 STATUS HANDLINGSPLAN 2019-21 
 

Grenkomiteene presenterte sine utvalgte tiltak på styreseminaret på Nermo. 

KLIKK HER for oversikt over alle tiltakene. 
 

På styremøtet ble det gjort en  kort avsjekk på status for tiltakene. 

Kjetil legger inn tiltakene i den felles excel-fila for HP 2019-21, så kan grenkomiteene 

gå inn og legge inn hvem som har ansvaret og når tiltakene skal være gjennomført. 

 

 
 Vedtak: 

Orientering om status tas til etterretning. 

 

 

 
 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 27 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN/GRENER 
 

NSF Høstmøte, inkl. arrangør- og anleggsseminar 18-20. oktober 

…. ble arrangert på Gardermoen, flere fra skikretsen deltok på de ulike møteplassene.  

I tillegg hadde kombinert sitt høstmøte ifbm. KK-samlingen på Lillehammer i 

september. Kort oppsummering fra alle møtene ble gitt på styremøtet, se for øvrig 

referat fra de ulike Fagmøtene på Skiforbundets hjemmesider. 

 
Prisdryss til Oppland 

Ifbm. NSF Arrangør- og anleggsseminar ble det delt ut flere priser. 

Lygna Skisenter, som var nominert av OSK, ble kåret til årets Anleggsutvikler. 

Hafjell Kvitfjell Alpin AS mottok den gjeve arrangørprisen for beste TV-sendte 

arrangement 

 
Parasamling på Lillehammer lørdag 28. september 

I samarbeid med Hedmark Skikrets inviterte vi til åpen miljøsamling for parautøvere 

med syns- og bevegelseshemming. Pga. få påmeldte ble den gjort om fra helge- til 

dagsamling, med totalt 4 parautøvere + ledsagere, alle fra Oppland. 
 

Det ble en vellykket samling, med gode tilbakemeldinger. Lillehammer SK var tilstede 

mtp. tilrettelegging for utøverne i klubben, Olympiatoppen v/ Mikko Kokslien og 

Oppland IK v/ Hilde Håkenstad bidro også. Samlingen dekkes av aktivitetsmidler fra 

Oppland IK.  
 

Planen er å følge opp samlingen med en breddesamling på snø, i samarbeid med NSF. 

 

 

Status kompetanse 

Skikretsen arrangerer følgende kurs høsten 2019: 

• Trener 1 langrenn snø Karidalen 9. desember og 13. januar 

• Trener 1 langrenn snø Lillehammer 20. og 27. januar 
 

Det jobbes også med å sette opp trenerkurs på Dombås. 
 

• Trener 1 alpint snø, ifbm. breddesamling på Skei medio desember 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_hp-2019-21_tiltak-gren.pdf


 

 

 

Idrettshelga Innlandet 

… arrangeres 1-2. november 2019 på Lillehammer i regi av Hedmark og Oppland 

Idrettskrets. Oppland Skikrets bidrar meg hhv. TD- og arrangørseminar og 

Trenerseminar lørdag 2. november. 
 

 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

SAK 28 INFORMASJON FRA GRENER 

 
Langrenn 

• Referat LK-møte 14. september 2019 

• Referat LK-møte 14. oktober 2019 

• Høstmøte 2019, onsdag 23. oktober 2019 

 

 

Hopp/kombinert 

• Referat HKK-møte 21. august 2019 

• Referat HKK-møte 14. september 2019 

• Høstmøte 2019, onsdag 30. oktober  

 

Breddeidrett 

For om mulig å øke rekrutteringen er det i år gjort noen endringer på noen renn: 

• Kretscup for de under 12 år i samarbeid med Hedmark 

• 2 renn (Camp 1881 og Mini Raw Air) med alternative konkurranseformer. 
Disse foregår i Kremmerlibakken i Gausdal uten dommer og i bakkestørrelse  
K5, K10, K15 og K25  

• Sosial avslutningshelg i Jordalen i samarbeid med Hedmark 
 

Toppidrett 

• Hopp: 2 mannlige og 2 kvinnelige utøvere på A-landslag menn og damer og 4 
utøvere på toppidrettssatsingen, menn. 
 

• Kombinert: En mannlig utøver på utviklingslandslaget og to mannlige utøvere 
på rekrutt – og juniorlandslaget. 

 

Arrangement 

• Terminliste for sesongen 2019-20 satt opp i samarbeid med Hedmark Skikrets 

er snart klar.  

• KM hopp/kombinert arrangeres i Oppland i Kremmerlia, Gausdal, 18.01.19.  

• 2 renn med alternative konkurranseformer uten dommer 

• Kretscup opp til 12 år, Regioncup 12-16 år. 

• Rekrutteringssamling i samarbeid med NTG/LNC / LH første helg i juni 2020 

 

Anlegg 

• I.a. 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_2_motereferat-14.09.19.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_3_motereferat-14.10.19.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/hostmote-langrenn_2019_referat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter/osk_hkk_2_motereferat-21.08.19.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter/osk_hkk_3_motereferat-14.09.19.pdf


 

 

Kompetanse 

• Det skal jobbes med å etablere et arrangørkorps og lage en arrangørmal slik at 
det blir lettere for klubber å arrangere renn. 

• Hoppdommerkurs arrangert lørdag 28. september med to deltakere 
 

Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

• Det er laget avtale med NTG/LNC/Lillehammerhopp og Team Oppland der de 
får økonomisk støtte mot å bidra med trenere og oppfølging av Oppland sine 
yngre utøvere på ulike renn og treninger. 

• Oppland Skikrets – Hopp / kombinert har egen facebook-side der det legges 
ut resultater og aktuell informasjon. 

 

 

Alpint 

• Høstmøte 2019, tirsdag 5. november 

 

 

Freestyle 

 

• Høstmøte 2019, søndag 22. september – referat kommer 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

SAK 29 EVENTUELT 
 

 

  Trenerseminar lørdag 2. november 2019 

  Silje har med hjelp fra LK laget et bra opplegg for trenerseminaret, men det er få 

  påmeldte. Det er et sterkt ønske om å gjennomføre seminaret uansett og gjøre det bra 

  og interessant for de som møter opp, men hvordan få med flere? 
 

  Admin åpner opp påmeldingslinken og løfter saken nok en gang, både på hjemmeside 

  og FB. Silje fortsetter å kontakte miljøet, i tillegg oppfordres alle styremedlemmer om 

  å jobbe aktivt inn i sine respektive klubbmiljø. 

 
Vedtak:  
Trenerseminaret kjøres som planlagt, og alle gjør en ekstra innsats for å nå ut til enda 

flere potensielle deltakere. 

 

 

 

 

Neste styremøte mandag 9. desember på Idrettens Hus 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 30. oktober  2019 


