
 

 
 

 
Referat 

 

Styremøte nr. 12/2019-2021 
 

 
Dato   Mandag 15. mars 2021 

 

Sted   Digitalt møte via Teams 

 

Til stede  

• Hovedstyret Kjetil Dahlen, Pål Vist og Sigrid Snuggerud og Anne Karen Olsen (siste del) 

• Vara  Espen Moltubakk  

• Grenledere   Ole Kristian Kirkerud, Torger Fenstad og May Kristin Lønseth  

     og Torbjørn Broks Pettersen 

• Admin  Silje Knox og Ellie Lein  
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INNKALLING/REFERAT 
 

SAK 117  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 118 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 11/2019-21 

 
  Vedtak:  

   Referat nr. 11/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

 

RAPPORTERING 
 
 

SAK 119 ÅRSREGNSKAP 2020 
 

Årsregnskapet for 2020 er avsluttet og godkjent av revisor.   

Regnskapet ble kort gjennomgått på styremøtet. 
 

 

• Årsregnskap 2020 

o resultat 

o balanse 

o noter 

 

• Årsregnskap 2020 oversikt pr. avdeling/gren 

• Styrets beretning for regnskapsåret 2020  

 

Årsresultat 
 

    Resultat Tilbakeført Årsresultat 

10 Admin/styre -117 200 212 763 95 563 

30 Alpint 56 552 56 552 0 

40 Freestyle 42 854 42 854 0 

50 Hopp/kombinert 34 308 34 308 0 

70 Langrenn 78 826 78 826 0 

80 Telemark 223 223 0 

Samlet resultat (overskudd) 95 563     
 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat_11_2019-2021_25.-januar-2021.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_arsregnskap-2020_resultat.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_arsregnskap-2020_balanse.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_arsregnskap-2020_noter.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_arsregnskap-2020_prosjektvis.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_styrets-beretning-regnskapsaret-2020.pdf


Kommentarer til årsregnskapet 
 

 

• Tilbakeføring av grenvise overskudd 

I tråd med vedtak i sak 99 Budsjett er de grenvise overskuddene tilbakeført til 

Styre/admin. Dette styrker EK Styre/admin pr. 31.12.20, til bruk i 2021, der det er 

budsjettert med et stort underskudd pga. liten aktivitet som en følge av 

pandemien, jf. referat fra sak 99, styremøte 10, 14. desember 2020. 
 

Som det også står i den økonomiske beretningen, er det viktig at regnskapsårene 

for 2020 og 2021 sees i sammenheng. Regnskapet for 2020 viser et samlet 

overskudd på kr. 95.563, dvs. nesten 250.000 mer enn budsjettert. Budsjettet for 

2021 legger opp til et underskudd på ca. 600.000, snaut 300.000 mer enn i 

vedtatt rammebudsjett. Totalt sett over to år går vi nesten i null jf. med 

rammebudsjett. 

 

• Styre/admin gikk med et underskudd på 117.200, som til tross for pandemien er 

bedre enn budsjettert og bedre enn forventet. Tapte inntekter på nesten en halv 

million pga. avlyste renn etter 12. mars, kompenseres for med sparte kostnader 

bl.a. som en følge av avlyst Skiting og færre fysiske møter, både styremøter, 

fagmøter m.m. I tillegg har vi hatt større inntekter enn budsjettert ifbm. 

momskompensasjon, renteinntekter og koronakrisepakke fra Idrettskretsen. 

 

• Renteinntektene utgjør totalt kr. 79.981 i 2020. Dette skyldes primært 

avkastning fra Garantikontoen, kr. 77.091. Fondet er vanskelig å forutsi i 

budsjettet og etterskuddsføres. 

 

 

Egenkapital 
 

Skikretsen har pr. 31.12.20 en samlet egenkapital på kr. 4.242.227. 

Den fordeler seg om følger: 
 

Avdeling Pr. 31.12.18 Res 2019 Pr. 31.12.19 Res 2019 Pr. 31.12.20 

Styre/admin 3 003 855 54 628 3 058 483 95 563 3 154 046 

Alpint 77 941 25 305 103 246 0 103 246 

Hopp 
106 318 31 887 138 205 0 138 205 

Kombinert 

Langrenn 360 540 -36 810 323 730 0 323 730 

Freestyle 129 947 50 114 180 061 0 180 061 

Telemark 252 140 35 464 287 604 0 287 604 
Team Oppland Hopp 
Kombinert 55 334   55 334   55 334 

Totalt OSK 3 986 075 160 589 4 146 664 95 563 4 242 227 

 

 

Vedtak: 

• Årsregnskapet for 2020 godkjennes 

• Åsregnskapet signeres digitalt 

 

 

 

 

 



SAK 120 REGNSKAP pr. 28.02.21 
 

Regnskapsrapport pr. 28.02.21 ble kort gjennomgått på styremøtet. 

Pga. koronapandemien har det vært liten aktivitet de to første månedene, og dermed 

også færre økonomiske transaksjoner. 
 

For en enda tettere oppfølging av regnskapet for 2021, ønsker styret en kort 

statusrapport om evt. avvik jf. med budsjett ifbm. hver regnskapsrapportering. 

 

 

Vedtak: 
• Regnskap pr. 28.02.21 tas til etterretning 

 
 

 

SAK 121 STATUS SKIUTVIKLER 
 

 

Prosjekt Utstyrspakker 

Alle klubber har nå mottatt sine utstyrspakker, både barmark og snø. 

Det gjenstår fortsatt noen klubbesøk/inspirasjonskvelder. Silje lager en oversikt som 

Ellie følger opp framover. 

 

Prosjekt basisanlegg/skileik/langrennscross 
 

Det er gjennomført 5 stk. webinarer med god deltakelse, ledet av Marianne Myklebust; 
 

• 8. februar: Gudbrandsdalen  

• 15. februar: Valdres  

• 16. februar: Hadeland 

• 22. februar: Gjøvik/Toten  

• 24. februar: Lillehammer-regionen  

 

I etterkant av hvert webinar er det gjennomført befaringer i følgende anlegg:   

 

• Gålå  

• Kvam  

• Skrautvål  

• Tingelstad (nærmiljøanlegg ved skolen) 

• Svea  

• Lygna 

• Myrskogen/ Jevnaker 

• Karidalen/ Østre Toten 

• Raufoss 

• Torpa (lysløypa ved den nye skolen) 

• Engesvea/ Søre Ål   

• Follebu (næranlegg ved Follebu idrettsplass)  
 

 

Marianne utarbeider rapporter ifbm. alle befaringene, som vil bli arkivert hos 

skikretsen, bl.a. som vedlegg i skikretsens anleggsplan.  

 

Som en oppfølger til disse, inviterer vi til et ekstra webinar 22.  mars med fokus på 

bygging av skileikanlegg i terreng, ledet av Marianne Myklebust sammen med Øistein 

Formo fra Tessand IL. Flere av klubbene har allerede ytret ønske om nye befaringer til 

høsten, for å kartlegge muligheter for å bygge i terreng. 

 

   

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-28.02.2021--til-styret.pdf


   

  Evaluering 

  Det vil bli laget en evaluering av begge prosjektene, som sendes ut til klubber/  

   deltakere. Målet er å ha noe klart til presentasjon på Skikretstinget 26.  mai. 

   Ansvarlig: Ellie 

 

  Silje har sin siste arbeidsdag 31. mars. Styret takker henne for god innsats i de årene  

   hun har vært ansatt! 
 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

SAK 122 STATUS GRENER HANDLINGSPLAN  
 

 

Tiltaksplan for hver enkelt gren ble gjennomgått, de fleste kan merkes med grønt for 

gjennomført. Styret og grenkomiteene vil lage nye tiltak etter gjennomført Skikretsting 

i mai. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 
 

 

 

 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK 123 KORONA, retningslinjer og konsekvenser 
 

F.o.m. 23. februar kan ‘idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, delta i 
idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller 
region der region brukes som geografisk inndeling.  
 

Det har vært en del diskusjoner i ski-Norge mht. definisjon av regioner og hvem som 
skal få delta på skirenn hvor etter den siste oppdateringen av NSF Koronaveileder. 
 

OSK har hatt tett dialog med Hedmark – som før – og begge styrene har via epost 
støttet videreføring den ordningen vi har hatt hele vinteren, dvs. at vi forholder oss til 
grensene gitt av Innlandet idrettskrets og region Innlandet, og utfordrer dermed heller 
ikke regionbegrepet brukt av regjeringen.  
 
Det gir følgende føringer, gjeldende inntil ny oppdatering fra regjeringen 
medio mars:  
 
Oppland Skikrets følger presiseringer for avholdelse av skirenn gitt av regjeringen og 
NSF, jf. NSF Koronaveileder. 
 
 
 
 
 
 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/2/nsfs-koronaveileder/


Påmelding til skirenn arrangert av klubber i Oppland Skikrets er begrenset til 
deltakere fra klubber tilknyttet Hedmark og Oppland Skikretser, samt løpere som har 
sitt daglige oppholdssted/bosted innenfor Innlandet fylke (f.eks. skoleelever og 
studenter).  
 
I kretscuper og KM vil, hvis nødvendig, løpere prioriteres slik: 

1. Løpere fra klubber i Oppland Skikrets 
2. Løpere fra klubber i Hedmark Skikrets 
3. Løpere med bostedsadresse i Innlandet Fylke 

 

Støtteapparat til løpere i punkt 3, kan heller ikke ha bostedsadresse utenfor Innlandet 

Fylke. Dette gjelder for alle grener. 

 
Det åpnes opp for evt. spørsmål og diskusjon på styremøtet. 

 

 

Vedtak: 

Styret støtter forslaget som skissert over. 

 

 

 

 

SAK 124 OPPNEVNING AV DELEGATER TIL SKITINGET 2021 
 

Skikretstinget 2019 ga styret fullmakt til å utnevne delegater til Skitinget , jf. Protokoll 

OSK Ting 2019, sak 11 Valg. 

 

Skitinget 2021 

… er berammet til helgen 12-13. juni i Ålesund. 

Skistyret vil på sitt styremøte 23. mars avgjøre om det evt. skal gjennomføres digitalt. 

Men skikretsen må uansett oppnevne tingdelegater. 
 

Representasjon 

Iht. foreløpig fordeling av representanter, basert på medlemstall pr. 31.12.2019, kan 

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

o Kjetil Dahlen 

o Torbjørn Broks Pettersen 

o Ole Kristian Kirkerud 

o Sigrid Snuggerud 

o Anne Karen Olsen  

o May Kristin Olsen/Silje Knox  
 

Det skal være en jevn kjønnsfordeling kvinner/menn. 

 
  

 

Vedtak: 

Styret utnevner 6 representanter til Skitinget 2021 som skissert over. 

   

 

 

   

 

 



SAK 125 OPPFØLGING AV SAK TIL SKITINGET,  

STYRKING AV REKRUTTERINGSARBEIDET I NSF 
 

Kjetil har utarbeidet et forslag til tekst som kan fremmes som sak til Skitinget. 

Saksframlegget ble gjennomgått, diskutert og justert noe. 

 

Styret gir Kjetil mandat til å lage et endelig utkast etter dialog med leder i NSF Lov- og 

påtaleutvalg (LPU) 
 

   
 Vedtak: 

Kjetil får mandat til å følge opp med samtale med LPU og ferdigstille saksframlegg for 

innsending til NSF. 

  

 

 

 

 

SAK 126 SKIKRETSTINGET 2021 
 

Skikretstinget arrangeres onsdag 26. mai, som kveldsting. 

Styret besluttet å planlegge for og gjennomføre et digitalt ting, Ellie sjekker opp med 

idrettskretsen mht. praktisk gjennomføring. 

 

 

Tidslinje 

• Innkalling sendes ut senest 4 uker før, dvs. 28. april 

• Frist for innmelding av saker: Senest 2 uker før, dvs. innen 12.  mai 

• Styremøte 18. mai 

• Alle saksdokumenter skal være tilgjengelig senest 1 uke før, dvs. 19.  mai 
 

 

Saker til Skikretstinget 
 

Beretninger 2019-21 

o Styre/admin, lages av adm.sjef og kretsleder 

o Grenvise beretninger, inkl. resultatberetninger, 

hovedansvar grenleder, Ellie følger opp og bistår 

 
 

Godkjenning av årsregnskap 2019 og 2020 

Inkl. beretninger fra styret, revisor og kontrollkomiteen. 

Begge regnskapene er avstemt og godkjent av revisor. 
 

Møte med Kontrollkomiteen må gjennomføres innen utgangen av april, leder og evt. 

nestleder deltar på vegne av styret, Ellie koordinerer og innkaller. 

 
 

Fastsetting av lagskontingent for 2021-22 og 2022-23 

Med bakgrunn i den solide økonomien i skikretsen foreslår styret å opprettholde 

samme satser i Tingperioden 2019-21. 
 

o Grunnbeløp på kr. 2.500 pr. medlemsklubb 

o Kr. 20 pr. medlem t.o.m. 100 med/ kr. 10 pr. medlem f.o.m. 101 medlemmer 

 

 

 

 



Saker til tinget 

• Klubbene må melde inn saker innen 12. mai, som vil behandles av på 

styremøte 18. mai. 

• Styret ønsker å fremme følgende sak:  

Videreføring av prosjektstilling som Skiutvikler, som et 4-årig prosjekt. 

Saksunderlag gjøres klart til styremøte 18. mai. 

 
Handlingsplan Oppland Skikrets 2021-23 

Se egen sak under. 

 
Rammebudsjett 2022 og 2023 

Forslag til rammebudsjett legges fram for styret på styremøte 18. mai.  

 
Valg 

Valgkomiteen for perioden 2019-21 består av: 

o Boye Skøre, Vang IL, leder 

o Jørn Olav Bekkelund, Søre Ål IL, medlem 

o Lars Håvard Meli, Svea Skilag, medlem 

o Marianne Sletten, Sel IL, vara 
 

Valgkomiteen innstiller til nytt styre i skikretsen, dvs. leder, nestleder og 2 

medlemmer og 2 varamedlemmer, samt grenkomitéledere og kontrollkomite.  
 

Når det gjelder medlemmer i grenkomiteene, vil styret be tinget om fullmakt til å 

godkjenne disse på første styremøte etter tinget. Her er det viktig at alle komiteer gjør 

en aktiv jobb i sine respektive miljøer, slik at navn på medlemmer er klare til dette 

møtet. 

 

 

Innstilling ny valgkomité 2021-23 

Det er styret som innstiller valgkomité til Skikretstinget. Dette følges opp via epost når 

vi vet mer om hvem som går ut av styret.  

 
Informasjonsaker 

Det legges opp til en kort informasjonssak om status vedr. samarbeid og evt. 

sammenslåing av Oppland og Hedmark Skikrets. 

 
Tingdirigent 

Ellie sjekker om idrettskretsen kan stille med tingdirigent. 

 

 

 

Vedtak: 

• Informasjonen tas til etterretning 

• Komplett saksliste vil legges fram, gjennomgås og godkjennes på styremøte 18. 

mai 

• Styret følger opp innspill til ny valgkomité. 

 

 

 

 

 

 



SAK 127 OSK HANDLINGSPLAN 2021-23 
 

  Normalt utarbeider skikretsene sine Handlingsplaner med utgangspunkt i 

Skiforbundets Handlingsplan (Skipolitisk dokument) vedtatt på Skitinget året før.  

Pga. koronapandemien ble Skitinget 2020 utsatt og gjennomføres juni 2021, dvs. etter 

Skikretstinget. Det foreligger derfor ikke et nytt Skipolitisk dokument til vårt 

skikretsting. 
 

Skikretsens Handlingsplan 2019-21 består av noen prioriterte mål, som styret og 

grenkomiteene har brukt som utgangspunkt til å lage konkrete tiltaksplaner. 
 

 Styret diskuterte Handlingsplan for 2021-23, form og innhold. 

Det er enighet om å foreslå for Skikretstinget å videreføre de overordnede målene slik 

de ble vedtatt på Skikretstinget i 2019. Dersom det kommer store endringer i det som 

vedtas på Skitinget, kan styret evt. supplere i etterkant. Nyvalgt styre og grenkomiteer 

utarbeider nye tiltaksplaner for ny tingperiode 2021-23. 
 

   

 

Vedtak: 

Styret vedtar å foreslå for Skikretstinget en videreføring de overordnede målene i 

Handlingsplan 2019-21, med evt. supplement etter gjennomført Skiting 2021. Nytt 

styre og grenkomiteer utarbeider tiltaksplaner. 
 

 

 

 

INFORMASJON 

 
SAK 128 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN 

 

Anlegg 

Se sak om Skiutvikler og den jobben som er gjort mht. basisanlegg for skileik og 

langrennscross. 

 
Integrering 

Anne Karen har vært i kontakt med Lyn, som har etablert en velfungerende 

paragruppe. Men i disse koronatider er det krevende å få til fysiske samlinger. 

Men vi kan begynne med å ta kontakt med de utøverne vi kjenner til og høre litt 

hvordan det går, og heller jobbe for en fysisk parasamling til høsten, gjerne i 

samarbeid med Hedmark Skikrets og idrettskretsen. 
 

 

Informasjon fra kretsledermøter 

Kjetil refererte kort fra avholdte kretsledermøter. Han videresender all skriftlig 

dokumentasjon fra møtene til skikretsstyret. 

 

Xtrem Spræk 2021 

Pga. koronapandemien og stor usikkerhet rundt mulig gjennomføring primo mai, er 

årets Xtrem Spræk avlyst. Vi vil heller vurdere muligheten for å arrangere en samling 

på tvers av grener til høsten. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/styringsdokumenter/osk_handlingsplan-2019-21.pdf


 

SAK 129 INFORMASJON FRA GRENER 
 

 

Langrenn 

• Referat LK-møte 8.mars 
 

• Status turrenn 
 

Vingrom OPP arrangert for 15-20 år, alle andre turrenn fram til nå er avlyst. Noen 

av dem arrangerer virtuelle løsninger. Janteloppet planlegges som en Strava 

Challenge. 
 

Det er dessverre lite sannsynlig at det vil bli mulig å arrangere skirenn denne 

vinteren, så lenge det ikke åpnes opp for skirenn for voksne på tvers av 

kommuner. 
 

• Status langrenn 
o Arrangert skirenn to helger etter at vi kom i gang igjen etter 23. februar. 
o Alle kretscuper redusert til 4 renn (dersom alle lar seg gjennomføre) 
o Regioncup jr/15-16 redusert til en helg, på Veldre Sag 13-14. mars 
o KM stafett arrangeres på Lillehammer 28/3,  

KM distanse er flyttet til Beitostølen 10-11. april 
 

• Toppidrett 
VM-bronse til Håvard Solås Taugbøl på sprinten! 
Flere av våre beste seniorer har deltatt på flere NC-renn, bl.a. på Gålå, som 
overtok arrangementet fra Åsen 5-7. mars. 
 

 

 

Alpint/ telemark 

• AK har gjennomført jevnlige, korte statusmøter vedr. korona og renn 
 

• Status renn  
 

o Gjennomført: Kikkanrennet (KM SL) og ØTI Hafjellrennet (KM SSL) 

o Kommende renn: ØTI-rennet 21. mars, Young Attacking Vikings 27. mars og 

MiniFart 10-11. april. 
 

• Planlegger vårsamling på Gålå 1-2. mai. 
 

• Toppidrett 

Gode resultater i NM eldre junior:  

Nikolai Larsen, Lillehammer SK, 2. plass Super-G og 3. plass alpin kombinasjon, 

Amalie Harildstad Bjørnsgaard, Lillehammer SK, 1.plass alpin kombinasjon 

 

• Telemark 
 

o World Telemark Day arrangert i Kjusbakken, Hafjell, lørdag 6. mars, i regi av 

ØTI Hafjell Alpint v/ Eirik Rykhus, Hafjell og skikretsen. Vellykket 

arrangement, noen deltakere fra kretsen, men også mange uten 

klubbtilhørighet fra andre kretser. 
 

o Maria Heggheim Berge, Kolbu KK, er tatt ut i den norske troppen til VM 

junior telemark 17-21. mars. 

 

 

 

 

 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_14_motereferat-08.03.21.pdf


Hopp/kombinert 
 

  Breddeidrett 

Gjennomførte renn: Søre ÅL-lekene og KM hopp/kombinert i Kremmerlia  

Vi håper på å få gjennomført resten av sesongen som planlagt, men tar helg for helg. 

Målet er å kunne ha resterende regioncuprenn, slik at vi kan premiere regioncupen 

også denne sesongen- 
 

Ellers går hoppskoler og treninger lokalt som planlagt.  En gladmelding er at det igjen 

er hoppaktivitet for de minste på Toten, de kan nå hoppe i Slettumsbakken i Kolbu. 

Der er det nå flere ivrige utøvere som trener på torsdager. 
 

Det er bestilt vester med «Vi hjelper deg» som kan brukes i bakkene på treninger og 

renn for å hjelpe / trygge foreldre / utøvere. Det lages en sak om dette på Face-book 

slik at klubbene kan melde sin interesse for disse. 

 

 

Toppidrett 

VM er gjennomført med flere lokale utøvere. Nevner bare et resultat, da dette også var 

en historisk begivenhet; Etter en lang kamp fikk kvinnene også renn i storbakke under 

et VM og Maren Lundby ble en verdig verdensmester! Da hennes iherdige jobbing er 

hovedårsaken til at dette rennet ble noe av, var det en velfortjent seier!  
 

Selv om det ikke var utøvere fra Oppland med i kombinert, må det også nevnes at det 

for første gang var kombinertrenn for kvinner med på VM - programmet! Dette var en 

stor og historisk begivenhet som også kom etter en lang kamp der bl.a . Linda 

Svendsrud fra Gausdal har vært en forkjemper, som leder av jenteprosjektet i NSF 

kombinertkomité.  Og når det endte med trippel norsk med 3 jenter fra Hedmark på 

toppen, håper vi at dette gir en økt interesse slik at flere jenter vil drive med 

kombinert! 

 

Arrangement 

o NC Hopp arrangert på Lillehammer 20-21.02.21. 
 

o Pga. smittesituasjonen var det ikke mulig å ha Jr.NM og Norges Cup-renn i 

kombinert i Oslo 5-7.mars, men Gausdal Skilag sammen med LNC og NSF 

kombinert lagde et flott arrangement på Lillehammer samme helg. 

 

 

 

 

Freestyle 
 

• Breddeaktivitet 

Klubbene jobber bra. Gausdal har fortsatt god aktivitet i nye Fjerdumparken 

nærmiljøanlegg, Dombåsmiljøet har hatt fine treningsforhold lenge med 

mange aktive unger. Lillehammer har fått opp en stor gruppe unge spirer som 

trener i Kanthaugen og Hafjell 

 

• Arrangement 
Alle arrangementer er i øyeblikket truet av smittevernregler, og Dombås sier 
de er lei av å planlegge arrangement for avlysing. OFC Fjerdumparken ble 
utsatt to ganger før det ble arrangert som klubbrenn på samme datoer. Sånn 
det ser ut blir KM eneste konkurranse på kretsnivå denne vinteren. 

 
 
 
 
 



• Anlegg 
o Gausdal: Kjempesuksess med Fjerdumparken,  som på grunn av 

sterkt engasjement har blitt kjempebra med gode snøforhold.  
o Dombås: Gode treningsfasiliteter og  
o Hafjell/Kvitfjell:Fine forhold for de yngste i Backyard, Hafjell 

Freepark åpner ikke denne vinteren, krevende for de eldre utøverne. 
o Skeikampen: Har tatt gode steg på parksida og ansatt parksjefen i 

Hafjell.  
 

• Kompetanse 

Det har vært gjennomført en rekke driftskurs heis i Gausdal, førstehjelpskurs 

er planlagt. Dette er kjempeviktig for god aktivitet i Fjerdumparken.  
 

I tillegg har Lillehammer Skiklub, ØTI og Gausdal hatt mange deltagere på 

Trener 0-kurs. 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

 

 

 

 
Neste styremøte: Tirsdag 18. mai kl. 18.00. 

 
Referent Ellie, 

Lillehammer, 16. mars 2021 

 

 
 


