
 

 

 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 5/2019-2021 
 

 
Dato   Mandag 3. februar 2020 

 

Sted   Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjetil Dahlen og Pål Vist 

• Vara  Espen Moltubak (går inn som styremedlem) 

• Grenledere  Torbjørn Broks Pettersen, May Kristin Lønseth og Torger Fenstad. 

• Admin  Silje Knox og Ellie Lein 
 

Forfall   Kjell Berge Melbybråten, Anne Karen Olsen, Sigrid Snuggerud og  

       Ole Kristian Kirkerud 
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INNKALLING/REFERAT 
 

 

SAK 40 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 41 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 4/2019-21 

 

   Vedtak:  

   Referat nr. 4/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 42 STATUS SKIUTVIKLER OG OPPFØLGING AV KLUBBER 
 

Silje refererte kort fra gjennomførte tiltak siden forrige styremøte. 

Gjennomført Trener 1 langrenn snømoduler i Karidalen (Toten) og Lillehammer, samt 

Trener 1 alpint snømoduler ifbm. breddesamling på Skei. God deltakelse på alle 

kursene. 

 

Planlagte klubbesøk: 

Tingelstad IF –  snøsamling nå, barmark til høsten 

Sel IL –  inspirasjonskveld med barn og trenere i februar 

Dombås IL – oppfølging av besøk før jul, ønsker hjelp til rekruttering, har satt i gang 

tiltak, de melder om rekordmange barn på trening i vinter. Det er også ønske om 

trenerkurs, blir trolig i mars. 

 

 

Status pilotprosjekt utstyrspakker klubb 

Skikretsen har satt av kr.150.000 i prosjektmidler i 2020 og 2022 (totalt kr. 300.000) 

Styret har i tidligere vedtak besluttet at pengene skal brukes på å sponse utstyrspakker 

til skileik til klubb, evt. også barnehager/skoler. Det kan også på sikt være aktuelt å se 

på muligheten for å sponse innkjøp av små snøkanoner, men i første runde satser vi på 

utstyrspakker. 
 

Silje jobber nå med å innhente tilbud på utstyrspakker, med en samlet innkjøpspris på 

ca. kr. 15.000 pr. sett. 
 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat-4_2019-2021_9.-desember-2019.pdf


 

 

Etter litt diskusjon i styret landet vi å følgende rammer for prosjektet: 
 

• Skikretsen utlyser 10 utstyrspakker i første omgang, verdi ca. kr. 15.000 

• Klubb må betale kr. 5.000 pr. pakke, skikretsen sponser kr. 10.000 

• Sak legges/sendes ut i uke 7, via epost og sosiale medier 

• Klubbene må sende inn godt begrunnede søknader, søknadsfrist 1. mars 

• En viktig forutsetning for å motta en utstyrspakke, er at klubben også må 

tilrettelegge for inspirasjonskvelder i klubb, der utstyret tas i bruk; en 

introkveld og et oppfølgingsbesøk. Skikretsen engasjerer inspiratører og 

finansierer disse kveldene. 

 

Skikretsen vil i første omgang lyse ut 10 utstyrspakker i 2020. Dersom det er mange 

velbegrunnede søknader, vil vi vurdere å tildele flere. 

 

Det er primært klubber som kan søke om utstyrspakkene. I neste omgang vil også 

barnehager og skoler kunne vurderes, men det krever at vi har gode oppølgingsrutiner 

for å sikre at utstyret blir brukt og inspirasjonsbesøkene resulterer i varige resultater. 
 

 

 

Vedtak: 

Siljes informasjon tas til etterretning. 

Skikretsen utlyser totalt 10 utstyrspakker i 2020 i tråd med kriteriene over, alle 

klubber i kretsen kan søke. 

 

 

 

SAK 43 KLUBBUNDERSØKELSEN 2019 
 

Klubbundersøkelsen 2019 ble gjennomført høsten 2019 ifbm. utarbeiding av nytt 

skipolitisk dokument 2020-2024. Totalt 40 respondenter tilhørende Oppland Skikrets 

har svart.  
 

KLIKK HER for å se alle svarene. 
 

Ved gjennomgang av undersøkelsen løftet styret fram noen tydelige signaler som 

kommer vi anser som viktig å følge opp videre: 

 

Rekruttering av nye medlemmer 

Klubbene ønsker hjelp til rekrutteringsarbeidet. 

Skole og SFO er en viktig rekrutteringsarena for skiidretten, det er derfor viktig at 

skikretsen har fokus på etablering av gode skileik- og basisanlegg i nærmiljøet rundt 

skolene. 

 

Redusere frafallet 

Klubbene opplever å måtte ‘konkurrere’ om barna, og mange klubber svarer at de 

mister mange medlemmer til andre idretter. Et flertall av klubbene er fleridrettslag, 

der de ulike idrettene i samme klubb konkurrerer om de samme barna/medlemmene. 

Hvordan kan skikretsen bidra til bedre samarbeid mellom de ulike idrettene? F.eks. 

inspirasjonsforedrag fra klubber som får det til på høstmøtet? 

 

Det er også signaler som viser at lystbetont og morsom aktivitet er en viktig faktor 

mtp. å beholde barna på ski, og da trenges det engasjerte, skolerte og inspirerende 

trenere – og her kan skikretsen absolutt bidra, med trenerkurs, inspirasjonskvelder o.l. 

 

 

 

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


 

 

Klubbundersøkelsen danner grunnlaget for det nye skipolitiske dokumentet for 2020-

24 som skal legges fram for godkjenning på Skitinget 2020. Skikretsen skal utarbeide 

sin nye Handlingsplan for 2021-23 basert på dette. Der vil vi komme tilbake til 

momentene fra dagens styremøte  

  

 

Vedtak: 

Diskusjonen tas til etterretning og styre/admin tar med seg tankene i sitt videre arbeid  

ut mot klubbene og handlingsplan 2021-23. 

 

 

 

 

SAK 44 STATUS HANDLINGSPLAN 2019-21 
 

Grenkomiteene presenterte sine utvalgte tiltak på styreseminaret på Nermo. 

KLIKK HER for oversikt over alle tiltakene. 
 

Freeski 

o Planleggingen av NM i full gang, 

o OSK Freeski Cup, arrangert for første gang i Kvitfjell (Harpefoss IL) 

Neste renn flyttes fra Skeikampen til den nye parken ved Fjerdum skole, mer 

leken 

o Foreldre og trenere invitert til åpen hall, ikke kommet så mange – men veldig 

mange barn! 

 

Langrenn 

o Alle gjennomført 

 

Hopp/kombinert 

o Jobber med arrangørkorps 

o Camp 1881 vellykket i Gausdal, planlegging av flere samlinger er i gang 

 

Alpint/telemark 

Ikke til stede på møtet. 

 

 

 

 
Vedtak: 

Orientering om status tas til etterretning. 

 

 

 

 

SAK 45 INNSPILL VALGKOMITEEN NSF 
 

  På Skitinget 2020 i Ålesund helgen 5-7. juni skal det foretas valg av nytt skistyre og 

  diverse komiteer. 
 

Valgkomiteen i NSF består av følgende personer: 

• Sverre Seeberg, leder 

• Hege Mortensen, nestleder 

• Astrid Eide Stavseng, medlem 

• En representant fra hver gren 

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


 

 

 

  I utgangspunktet står alle på valg. Noen har sagt seg villige til å stille til gjenvalg, men 

  uavhengig av dette oppfordres kretsene til å fremme forslag til alle tillitsverv som skal 

  velges. De er som følger:   
 

o Skistyret, herunder president, visepresident, styre- og varamedlemmer 

o Leder, nestleder og 2-4 medlemmer i hver grenkomite 

o Kontrollkomiteen, leder og medlemmer 

o Lov- og påtaleutvalget, leder og 3 medlemmer 

 

  Forslaget bes inneholde følgende: 

• Navn på kandidat 

• Hvilket verv kandidater foreslås til 

• Hvilken klubb kandidaten tilhører 

• Kort begrunnelse for forslaget, inkl. kort informasjon om kandidatens 

kompetanse. 

 

Styret har kommet opp med en del navn som de ønsker å foreslå for valgkomiteen. 

Disse vil bli kontaktet for å avklare om de ønsker å evt. ta på seg et verv. Ellie samler 

opp svarene og sender inn et samlet forslag til valgkomiteen. 

   

 

 

Vedtak: 

Styret kontakter foreslåtte personer for å avklare om de ønsker å evt. ta på seg et verv. 

Ellie samler opp svarene og sender inn et samlet forslag til valgkomiteen. 

   

 
 

 

 

INFORMASJON 
 

 

SAK 46 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN/GRENER 
 
 

Høring organisasjonsutvalget NSF 

Høringssvar utarbeidet etter diskusjonen på styremøtet 9. desember ble sendt inn til 

utvalget innen fristen 6. januar, uten ytterligere innspill eller kommentarer fra styret.  

 

Bytte av skikrets ifbm. sammenslåing av fylker og idrettskretser 

Ref. infosak om bytte av skikrets på forrige styremøte. Kommunene Jevnaker og 

Lunner er pr. 01.01.20 en del av Viken fylke og klubbene ligger under Viken 

Idrettskrets. Alle skigruppene i Jevnaker og Lunner er informert pr. epost om 

muligheten for å søke om å bytte skikrets, men pr. nå har ingen av skigruppene søkt 

om å få bytte skikrets. 

 

Xtrem Spræk 2020 

Arrangeres helgen 9-10. mai på Gausdal Arena, som vanlig i samarbeid med studenter 

fra Høgskolen i Innlandet. Invitasjon sendes ut medio mars. 

 



 

 

Status Årsregnskap 2019 

Avslutning av årsregnskap for 2019 er i gang. Det er bestilt revisjon slik at styret vil ha 

et revidert regnskap til godkjenning på styremøtet 16. mars.  

 

Integrering 

Skiforbundet arrangerer åpen breddesamling for syns- og bevegelseshemmede på 

Sjusjøen 12-16. februar. Informasjon om samlingen er delt med deltakerne som deltok 

på skikretsens samling i september, flere av dem skal delta. 
 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

SAK 47 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Langrenn 
 

• Referat LK-møte 27.01.20 

 

Breddeidrett 
Høyt aktivitetsnivå.  

• Alle kretscuper er godt i gang, ca. 120 deltakere 11-14 år 

• Første KM-distanse arrangeres 19. januar på Vind 

• KM-helg på Lygna 25-26. januar. 

 
Toppidrett 

• TVI-utøvere har representert Norge i World Cup og Tour de Ski alle helger 
etter åpningen i Ruka. Pallplass til Håvard Solås Taugbøl i Davos. 

• Anna Heggen, Svea Skilag, tatt ut til Ungdoms-OL. 

• Johannes Staune-Mittet, Lillehammer Skiklub, og Tuva Johnsen, Raufoss IL 
Langrenn, tatt ut til Nordisk Juniorlandskamp. 

• Mange gode prestasjoner av Opplandsutøvere under NM på Konnerud. 
 

Arrangement 

• World Cup FIS og IPC arrangert på Lillehammer i desember. 

• Norgescup senior og junior arrangerert på Lygna i januar 
 

Anlegg 

I.a. 

 
Kompetanse 

• Trener 1 snømoduler i Karidalen gjennomført 

• Trener 1 snømoduler på Lillehammer gjennomført 

 
Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

Det har vært ønske om å spre informasjon om smøring og testing ifbm. NC junior, det 
er derfor besluttet å kjøpe tjenesten fra NTG. Info deles på Facebook. Kostnad ca. 
15.000, som budsjettert. 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_5_motereferat-27.01.20.pdf


 

 

 

Alpint 
 

Breddeidrett 

Gjennomført en meget vellykket breddesamling på Skei 13-15 desember. Her var det 
lagt opp til en samling med høy sosial profil, totalt deltok det ca. 50 utøvere + foreldre. 
Gode tilbakemeldinger. 

 

Toppidrett 

• Maren Skjøld er dessverre ute med skade.  

• Andreas Amdahl, Lillehammer Skiklub, er tatt ut til å representere Norge i 
Europa Cup storslalåm i Kirchberg, Østerrike og Meribel, Frankrike.  

 

Arrangement 

• Nytt arrangement på vei opp under WC i Kvitfjell for aldersgruppen 8 til 12 år, 
World Cup Kvitfjell Jansrud Race. Det vil foregå i selve utforløypa (de fire siste 
portene) rett etter blomsterseremonien lørdag. Arrangementet er godkjent av 
FIS og det legges til rette for et skikkelig rekrutteringsarrangement for 
alpinsporten -  med WC stemning, WC prisutdeling og WC pressekonferanse.  

 

Anlegg 

I.a. 

 

Kompetanse 

• Trener 1 kurs snømoduler er gjennomført parallelt med breddesamlingen på 
Skei, med svært god deltakelse.  

• Oppsatt TD-kurs dessverre avlyst for tredje året på rad.  

 
Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

  

Hopp/kombinert 
 

Breddeidrett 

• Svært god sesongstart i Jordalen 12. januar. Lørdag 11. januar ble det 

arrangert hoppskole og bakken var åpen for trening, søndag var det hopp- og 

kombinertrenn med 107 deltakere fra åpen klasse K4 til veteranklasse K70. 

• KM arrangert i Gausdal søndag 19. januar. 

• Vellykket Camp 1881 i Gausdal 26. januar. 

 
Toppidrett 

• Simen Aasen Markeng, Sebastian Østvold og Thea Minyan Bjørseth, alle 

Lensbygda Sportsklubb, er tatt ut til Ungdoms-OL. 

• Thomas Aasen Markeng er dessverre ute med skade.  

• En ny utøver fra Oppland (Andreas Granerud Buskum) har fått prøve seg i 

Word Cup og har tatt sine første WC-poeng  

• Maren Lundby ble kåret til Årets forbilde på Idrettsgallaen!  

 
Arrangement 

• RegionCupen (13-16 år) er i gang og reglementet er oppdatert på siden til OSK.  
Det er nå opptil arrangøren om de bruker Gundermetoden eller Gausdals-
spiralen ved kombinertrenn. Dette tas opp til ny vurdering neste år. 

 

• Nytt av året er kretscup for Hedmark og Oppland for utøvere i klassene 12 år 
og yngre. Cupen sponses av Rørosmeieriet. Det blir deltakerpremie til alle som 
fullfører 2 eller flere renn Det kan benyttes fellesstart i kombinertlangrennet 
for klasser som ikke har rangering (11 år og yngre) 



 

 

 
Anlegg 

• Stor dugnadsaktivitet rundt om i de ulike anleggene for å holde bakkene i 
drift. 

 
Kompetanse 

• Arbeidet med en enklere arrangørmal fotsetter nå på nyåret. 

 
Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

I.a. 

 

 

 

Freestyle 
 

Breddeidrett 

Klubbene jobber bra rundt om i kretsen. 

• Harpefoss IL har sammen med FK dratt i gang et prosjekt for å skape et 

fellesskap for freeski innenfor idretten i Midtdalen. De er nå klare for å 

arrangere sitt første renn på Gålå. 

• Dombås jobber som vanlig godt, og selv om de mister noen, kommer det 

stadig til nye unge utøvere.  

• Gausdal har svært stor aktivitet i prosjektet Åpen hall sammen med Gausdal 

kommune og Ungdomsklubben i Gausdal.  
 

Toppidrett 

• Johanne Killi, Dombås IL, 1. plass i World Cup Big Air i Beijing. 
 

Arrangement 

• Terminlista er klar med to nye arrangører i Oppland Freeski Cup.  

• KM arrangeres på Dombås i mars.  

• Bagjump to helger i Hafjell har funka bra. 
 

Anlegg 

• Dombås er første anlegg i landet med storhopp, klart første uka i desember. 

De andre lar vente på seg.  

• Gausdal har bygd basisanlegg ved Fjerdum skole med heis, lys og elementer, 

offisiell åpning i januar. 

 
Kompetanse 

• Gjennomført hinderløypekurs med ca. 20 deltagere i Gausdal. 

 
Økonomi, organisasjon og kommunikasjon 

• FK fungerer bedre enn noen gang, med aktive diskusjoner i Messenger-
grupper og SOME.  

• Har kjøpt inn promo-materiell som retta litt på overskuddet i 2019. 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

Neste styremøte mandag 16. mars 2020 på Idrettens Hus 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 3. februar 2020 


