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INNKALLING/REFERAT 
 

SAK 82  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 83 GODKJENNE REFERAT 
 

   Godkjenne referat nr. 8/2019-21 

 

  Vedtak:  

   Referat nr. 8/2019-21 godkjennes.  
 

 

 

 

RAPPORTERING 

 
SAK 84 REGNSKAP pr. 30.09.20 

 

Regnskapsrapport pr. 30.09.20 ble gjennomgått på styremøtet.  
 
 
 

Kommentar 

Det er lagt inn en egen kolonne merket med ’Prognose’, som angir et forventet 

årsresultat. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til mange poster, men det gir en 

viss pekepinn på hvordan de ulike avdelingene ligger an. 
 

o Alle grener ligger an til å overskudd, hvor store avhenger av gjennomført 

aktivitet de siste tre månedene. 
 

o Styre/admin ligger an til et underskudd omtrent som budsjettert. 

Inntektsbortfallet på en halv million pga. corona og bortfall av 

deltakeravgifter, er nesten helt hentet inn pga. coronatilskudd fra 

idrettskretsen og kostnadsbesparelser pga. færre fysiske møteplasser, bl.a. 

vårmøter, skiting og høstmøter 
 

o  

o Samlet vil skikretsen totalt ihht.prognosene gå med et lite underskudd. 

 

  Skikretsen har fått tildelt stimuleringsmidler av NSF: 

• Kr. 41.466 (1% av EK, opprinnelig coronastøtte for å få adm.sjefer i jobb) 

• Kr. 35.000 (etter søknad) 
 

  Styret ønskes at dette settes som en egen pott kalt ’Stimuleringsmidler’ på totalt  

   kr. 76.466, som grenene kan søke på til bruk til aktivitet sesongen 2020-21. Ubrukte 

  midler i 2020 overføres til 2021. 

 

 

Vedtak: 

• Regnskap pr. 30.09.2020 tas til etterretning 

• Tildelte stimuleringsmidler på totalt kr. 76.466 settes av i en egen 

aktivitetspott, ubrukte midler overføres til 2021. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/motereferat/referat_8_2019-21_31.-august.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/osk_regnskap-pr.-30.09.2020--til-styret.pdf


 

 

SAK 85 STATUS SKIUTVIKLER, inkl. PROSJEKT UTSTYRSPAKKER 
 

 

Status kurs 
 

Avlyst 

• Trener 1 langrenn barmark Dombås, 4-5. sept, avlyst pga. få deltakere 

• Trener 1 alpint barmark, Lillehammer, 12-13. sept, avlyst pga. få deltakere 

   

  Gjennomført  

• Trener 1 langrenn barmark Lillehammer, 7. og 14. september, 

  kursholder Marianne Myklebust, gjennomført med 5 deltakere 
 

 

  Planlagte  

• TD- og arrangørkurs langrenn, 28. oktober på Honne 

• Trener 1 langrenn snø Lillehammer, 4. og 6. januar 2021 

 

  Skikretsen har et mål om å gjennomføre alle kurs, selv med få deltakere og økonomisk 

  tap. Når vi likevel har valgt å avlyse, er dette ikke primært pga. økonomi, men da vi i 

  samråd med kursholder har kommet fram til at det er krevende å gjennomføre gode 

  kurs med så få deltakere, da man mister mye av den gode kursdynamikken. Derfor har 

  vi valgt å avlyse, og heller prøve å sette opp kursene på et senere tidspunkt, med større 

  deltakelse. 

   

   

  Langrenn  

  Vi har i løpet at de siste to årene arrangert trenerkurs i alle regioner bortsett fra  

  Valdres, med relativt god deltakelse. Det har vært en suksess å gå fra helgekurs til 

  kveldskurs på hverdager. 
 

  Det viktigste suksesskriteriet er at ønsket om kurs kommer fra de lokale klubbene, og 

  at de tar en aktiv rolle mht. rekruttering av deltakere. Skikretsen er svært behjelpelig 

  med kurs i regionen dersom klubbene melder inn ønske og behov for dette. 
 

   

  Alpint 

  Vil ta opp på sitt høstmøte hvilket behov det er for trenerkurs det kommende året.  
 

  Vi hadde mange deltakere i 2019-20, spesielt på snøkurset ifbm. breddesamling på 

  Skei desember 2019. Der mangler noen fartsmodulene, som må arrangeres som en 

  egen kursdag, og noen mangler også barmark. Det er derfor mest aktuelt å arrangere 

  disse modulene i løpet av 2021. 
 

  NSF Alpint har p.t. ingen ansatte på kompetanse, det oppleves derfor som ekstra 

  krevende å arrangere kurs lokalt, da det er lite støtte og bistand å få sentralt, bl.a. mht. 

  å finne kvalifiserte kursholdere. 
 

  Det planlegges også et TD-kurs alpint, ansvarlig: Regions-TD. 

 
   

  Telemark 

  Evt. kurs bør arrangeres i regi av NSF Telemark. 

 
 

   

 

 

   



 

 

  Freestyle 

   Torger holder i trådene mht. lokale trampoline- og sikringskurs. 

  I tillegg er nå NSF Freeski offensive mht. trenerkurs i kretsene, der de ønsker å bidra 

  aktivt i planleggingen. 

 

 

  Hopp/kombinert 

  Det har ikke kommet noen ønsker om kurs fra miljøet p.t.  

  Evt. kurs må planlegges sammen med NSF hopp og kombinert, da grunnlaget for 

  potensielle deltakere er for lite i kretsen. 

 
 

 

PROSJEKT UTSTYRSPAKKER, status 
 

Gjennomførte inspirasjonskvelder, barmark: 

•  9. juni   Harpefoss, Sør-Fron IL og Tormod Skilag 

• 10. juni  Gran IL og Moen Sportsklubb 

• 22. juni  Vind IL 

• 2. september Tingelstad IF 

 

  Planlagte besøk (fortsatt noen usikre datoer, merket med *): 

• 19. oktober Svea Skilag, Harestua IL og Jevnaker IF 

• 23. oktober  Søre Ål IL 

• 24. oktober Follebu Skiklubb og Gausdal Skilag  

• 26. oktober Dombås IL, evt. også med Sel IL 

• 27. oktober Gjøvik Skiklubb Alpint 

• 2. november Peer Gynt Alpinklubb* 

• 4. november Skrautvål IL og Fjellblom IL* 

• 9. november Lensbygda Sportsklubb* 
 

 

 

 

 PROSJEKT DIGITAL IDÉBANK, status 
   

  Barmark 

  Marianne Myklebust har laget ferdig skriftlig materiale til idébank barmark og  

  rulleski. Dette består at treningstips og plakater som kan printes ut. All   

  dokumentasjon ligger i Teams, mappen Prosjekt Idébank/Barmark og rulleski. Det 

  jobbes i tillegg med å lage tilhørende bilder og filmsnutter. 

 

  Snø 

  Det har kommet ønsker om en idébank også for snø, fortsatt med Marianne  

  Myklebust som leverandør. Samtidig har det kommet ønsker fra andre kretser og 

  Skiforbundet sentralt mht. bruk av idébanken. Silje er derfor i en dialog med Per Elias 

  Kalfoss i NSF Langrenn om et samarbeid om snømodulene og finansiering av disse. 
 

 

Målet er å få lagt ut alt på skikretsens hjemmesider primo 2021. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 



 

 

SAK 86 STATUS GRENER HANDLINGSPLAN  
 

 

Det er ønskelig at hver grenleder gir en kort statusrapport ifht. Handlingsplan. 

KLIKK HER for å komme rett til dokumentet i Teams. 

 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 
 

 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

 

SAK  87 SKIKRETSTINGET 2021 - sted, tid og form    

For å komme i gang med planleggingen av Skikretstinget 2021, 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 2019 ble arrangert på Ilsetra, Øyer, er 

det Gjøvik sin tur i 2021. 

 

Form 

Vi har følgende alternativ: 
 

• Ettermiddags-/kveldsting på en vanlig ukedag 

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, lunsj – lunsj på en helg 

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 

Skikretstinget gjennomføres i løpet av mai, ref. vedtak i sak 77/2019-21. 

Sett opp mot andre arrangement i mai, røde dager og langhelger, passer uke 21 best, 

dvs. den siste uka i mai. 

 

 
Vedtak: 

Styret ønsker et todagersting, fra lunsj lørdag til lunsj søndag, 29-30.  mai 2o21. 

Førstevalg Spåtind, andrevalg Grønolen/Beitostølen, Ellie sjekker. 

Det legges opp til Ting/plakettutdeling/tingmiddag lørdag, fagmøter søndag. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/A46196D4-DAC6-4A97-9E85-83EA68C65FA2?tenantId=ac53d284-1e6e-43e5-9875-8622312b8a83&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnskiforbund.sharepoint.com%2Fsites%2FOpplandSkikretsSTYRE2%2FDelte%20dokumenter%2FHandlingsplan%2FHandlingsplan%20OSK%20-ma%C3%A5l%20og%20tiltak%20(2).xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnskiforbund.sharepoint.com%2Fsites%2FOpplandSkikretsSTYRE2&serviceName=teams&threadId=19:72b5589bfbca4a17a25277d79ebd3cf0@thread.tacv2&groupId=dd1bddfe-9871-4cbb-9e25-393154802686


 

 

SAK 88 BRUK AV TEAMS I STYREARBEIDET  
 

  Teams er et digitalt verktøy med mange bruksområder, som digitale møter, 

fildeling/redigering, dokumentarkiv m.m. Det er både trygt (mht. sikkerhet) og 

brukervennlig, fra både mobil og pc. Mange har blitt godt kjent med verktøyet og dets 

muligheter pga. coronaen. 
 

  Ellie bygger opp et dokumentarkiv i Teams Oppland Skikrets Styre, og alle 

styremedlemmer oppfordres til å bruke det aktivt. 

 

 

Vedtak: 

Styret er enige om å ta i bruk Teams som en felles kommunikasjons- og 

delingsplattform. 

 

 

 

SAK 89 VEILEDER MEDIEKONTAKT  
 

  Skikretsen blir fra tid til annen bedt om å uttale seg om aktuelle saker i media. Det er 

  ønskelig at skikretsen har en veileder for mediekontakt, bl.a. hvem som skal uttale seg, 

  hvem man kan/bør rådføre seg med m.m. 
 

  Ellie sjekker med NSF v/Espen Graff om det finnes en mal for en forenklet  

  medieplan/-veileder for bruk i krets. Det bør også lages en oversikt over  

   mediakontakter på skikretsens hjemmeside.  

 

   
 

Vedtak: 

Ellie utarbeider et forslag til medieplan i dialog med NSF, samt oppretter en side for 

media på skikretsens hjemmeside. 

 

 

 

SAK 90 RAPPORT FRA KRETSUTVALGET; Styrking av kretsleddet 
 

Organisasjonsutvalget, ledet av Alf Hildrum, kommer med fem anbefalinger i sin 

sluttrapport, hvorav det ene er at kretsene skal styrkes som bindeleddet mellom klubb 

og forbund for å sikre økt rekruttering. 
 

Som et resultat av dette, har Skistyret oppnevnt et utvalg som skal følge opp og 

operasjonalisere dette. Utvalget består av representanter for skistyret, krets og gren.  
 

Dette utvalget har nå levert en rapport, Styrking av kretsleddet. Denne ble presentert 

for kretslederne på digitalt møte 6. oktober og skal diskuteres på kretsledermøte 21. 

oktober. 
 

Rapporten ble diskutert på styremøtet. Det er enighet om at bredde, rekruttering og 

utvikling er viktige tema for Skiforbundet i framtiden, og at det derfor er viktig med en 

egen avdeling som har ansvaret for dette også sentralt. Det er derfor et ønske om en 

reetablering av en utviklingsavdeling sentralt, som kan bistå både krets og gren i den 

jobben som må gjøres ut mot klubbleddet. 

 

 

Vedtak: 

Styret er enige om viktigheten av å ha en sentral utviklingsavdeling som har et 

overordnet hovedansvar for bredde, rekruttering og utvikling. 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/8-styret/2019-21/diverse-dokument/styrking-av-kretsleddet-02.10.20.-for-kommentarer.pdf


 

 

INFORMASJON 
 

SAK 91 INFORMASJON FRA STYRE/ADMIN 
 

 

Ekstraordinært ting Innlandet Idrettskrets 

Idrettskretsen innkalte til ekstraordinært kretsting torsdag 24. september via Teams. 

Bakgrunn for innkallingen var valg av ny kretsleder. Jan Arild Berg har nå gått av, ny 

leder er Inger L. Fløgum fra Raufoss. Kjetil Dahlen representerte skikretsen. 

 

 

Anlegg: Etablering av VI-hus Hafjell og Birkebeineren Skistadion 

Para VM Vinter 2021 gir en unik mulighet for utvikling av Nasjonalanlegg for alpint 

tekniske grener og Birkebeineren Skistadion som er vertsarenaer for mesterskapet. 
 

Det er en ønsket merverdi at større mesterskapet skal generere varige verdier for idrett 

og region. Gjennom samarbeidet med Stiftelsen VI som hovedsponsor til Para VM 

Vinter, ble ideen om en varig etablering konkretisert til et Para-bygg. Dette kan 

utformes som et arenabygg med tre hovedfunksjoner: 
 

1. Fasiliteter som tilrettelegger og markerer at to av skisportens viktigste anlegg 

også er til for parautøvere,  

2. Arenafasiliteter som lager, smørerom, kontor og møterom, sekretariat og 

garderobe. Arrangementsteknisk vil det gi et optimalt bygg for framtiden. 

3. Sosiale rom for utøvere, arrangører og frivillige. 
 

Det nå jobbes nå med å komme i mål med finansieringen av byggene, som har 

kostnadsrammer på ca. 30 mill pr. hus. Hafjell har fått byggetillatelse og planene er 

ferdig prosjektert og klare for anbudsinnhenting. For BB gjenstår litt arbeid med 

skissene, samt innhenting av endelig byggetillatelse. Målet er å starte bygging i 2021, 

og at de kan tas i bruk senest januar 2022. 

 

 

Integrering 

Intet å rapportere.  

 

 

Vedtak: 
 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

SAK 92 INFORMASJON FRA GRENER 

 

Freestyle 

• NSF Freestyle; digitalt høstmøte 7. oktober 

• OSK Freestyle; digitalt høstmøte (dato kommer) 
 

• Terminliste 2020-21: 

Det jobbes med saken, ikke helt i mål enda. 
 

• Samlinger; 

Den planlagte bagjump-samlinga i Gausdal i høstferien ble redusert til en 

dagsamling på trampoline kun for Gausdal pga. coronarestriksjoner i hallen. 

 



 

 

Langrenn 

• Referat LK-møte 12. oktober 
 

• NSF Langrenn; digitalt høstmøte 13. oktober 

• OSK Langrenn; fysisk høstmøte onsdag 21. oktober på Lillehammer Hotell 
 

• Terminliste 2020-21: 

Utkast til kretsrenn langrenn og turrenn ligger ute til høring, skal godkjennes 

på høstmøte 21. oktober. Antall rennsøknader ligger på samme nivå som de 

siste årene. 
 

• Samlinger: 

… 11-14 år: Gjennomført tre samlinger, hhv. Lygna, Karidalen og Valdres, god  

                                    oppslutning på alle samlinger. Snøsamling på Natrudstilen 28. nov  

                                    gjenstår. 
 

… 15-16 år: Gjennomført kretssamling sammen med Hedmark SK i august,  

                                      neste samling medio november, begge på Mosetertoppen. 
 

• Regionlagene i NSF har fått ny hovedsponsor, ELON. Nytt navn er Team Elon 

Innlandet. 

 

 

 

Alpint/ telemark 

• NSF Alpint; digitalt høstmøte 10. oktober 

NSF Telemark; digitalt høstmøte 31. oktober 

• OSK Alpint/Telemark; digitalt høstmøte 28. oktober 
 

• Terminliste 2020-21: 

Det jobbes med en terminliste i samarbeid med Hedmark SK, skal være klar til 

høstmøtet. 
 

• Samlinger: 

Det planlegges en breddesamling på Skei 11-13. desember. 
 

 

 

Hopp/kombinert 

• Referat HKK-møte 8. september 
 

• NSF Hopp; digitalt høstmøte 22. oktober 

NSF Kombinert; digitalt høstmøte 16. oktober 

• OSK Hopp/Kombinert; digitalt høstmøte 11. november 
 

• Terminliste 2020-21: 

Alle rennsøknader for Oppland er kommet inn. Dette skal samkjøres med 

Hedmark, som har frist 1. november. 
 

• Samlinger: 

Den planlagte breddesamlingen i Knyken 25-27. september ble avlyst pga. 

corona, og da spesielt pga. forholdene rundt overnatting, sanitæranlegg og 

matservering. Men det er mulig at det blir en samling på snø sammen med 

Hedmark før jul. 

 

 

 

Vedtak:  
Informasjonen tas til etterretning 

 

https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/langrenn/lk/motereferat/osk_lk_11_motereferat-12.10.20.pdf
https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/oppland/hopp_kombinert/hkk/moter/osk_hkk_5_motereferat-08.09.20.pdf


 

 

 

 

SAK 93 EVENTUELT 
 

 

 

  Beredskapsplan Oppland Skikrets 

  Det bør legges inn noe covid-19-relatert i beredskapsplanen, f.eks. håndtering av et 

  evt. smitteutbrudd under/etter et arrangement  i kretsen. Ellie oppdaterer planen.  

 

 

   

 

 

 

Referent Ellie, 

Lillehammer, 20. oktober 2020 

 

 


