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SKIKRETSSTYRETS ÅRSBERETNING 2011 – 2012. 

 

1. ORGANISASJON 

Følgende tillitsverv i Oslo Skikrets ble besatt etter valg på Skikretstinget våren 2011: 

 Oslo Skikrets styre 

 Leder: Gudbrand Bakke Lillomarka skiklubb  

 Nestleder: Dennis Gylte Ingierkollen/Rustad      

 Styremedlem:  Kristin Dale Selvig Kjelsås    

 Styremedlem:  Terje Ulsrud Korsvoll   

 Vara rep.  Terje Grimshei Østre Aker Skiklubb  

 Leder Alpin: Nina Baardseth IL Heming     

 Leder Hopp: Roar Gaustad Ready    

 Leder Kombinert: Mette Sannes Kollenhopp    

 Leder Langrenn: Ragnar Madsen IL Heming 

 Leder Freestyle Wilhelm Mustad IL Heming   . 

 

 Revisor:  Laila Edvardsen IABIL (Bedriftsidretten) 

   Marit Groven Lillomarka Skiklubb 

 Vararevisor: Tor Blomseth Lillomarka Skiklubb 

  Sigurd Germundson  IL Heming 

                               

   Valgkomite til Oslo Skikrets Ting 2012 
 Leder:  Peter Zimmer,   IL Heming 

 Medlemmer: Eva Tine Riis-Johannessen, Ready 

  Jarle Sjøen,   Bækkelagets Sportsklubb  

 Varamedlem: Baard Haugen,   Rustad IL 

 

 

 2.  ADMINISTRASJONEN 

Administrasjonen i Oslo Skikrets består i dag av Administrasjonssjef Toril Vik Lindgren 

og Administrasjonssekretær Inger Lise Berg (50%). Inger Lise Berg har vært sykemeldt i 

deler av perioden. Administrasjonen koordinerer og fremlegger saker på styremøte i 

kretsen, som er avholdt 6 ganger siste året samt at det har vært avholdt 4 AU møter. 

Administrasjonen har all oppfølging av eksterne/interne samarbeidspartnere, følger opp 

saker fra grenkomiteer, anleggsutvalg og andre nedsatte grupper. NSF betaler 

hovedvekten av Administrasjonssjefens lønn (-100.000,-), og ca 10% av tiden er avsatt til 

å utføre oppgaver for NSF. 

Administrasjonene har arrangert trenerkurs: T1 og T2 i Alpint, T1, T2 og T3 i Langrenn.  

Det har vært meget god deltagelse. Det har også vært arrangert TD kurs i både Alpin og 

Langrenn, samt Trener 1 kurs i Hopp. 
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3.  MEDLEMSBEVEGELSE 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                

Skilisenser/sesonglisenser 

alle inkl 

Skiforeningen       794 1599 1990 

                

Antall klubber i Oslo skikrets   46 47 46 45 44   

                

Antall medlemmer alle OSK 7122 7804 7925 8706 10692   

Antall medlemmer alpin 2562 2558 2594 3222 3104   

Antall medlemmer freestyle 397 359 351 385 394   

Antall medlemmer hopp 151 157 205 155 193   

Antall medlemmer Kombinert 83 87 80 33 55   

Antall medlemmer Langrenn 3894 4641 4607 5563 6918   

Antall medlemmer Telemark 35 27 88 60 41   

                

Antall medlemmer Skiforeningen     10071 12847 11258   

                

Antall starter i renn alle 17475 16867 13293 15177 19900  kommer 

Antall starter i renn freestyle       36 90 

kommer 

Antall starter i renn hopp/kombinert       409 615 

kommer 

Antall starter i renn Alpin       2820 3024 

kommer 

Antall starter i renn Langrenn       7061 10025 

kommer 

Antall starter i renn Turrenn       4851 6091 

kommer 

Antall starter i renn Telemark         55 

kommer 

                

Distanskort på nett totalt km 139525 147693 225960 309400 390501 ikke avholdt 

Distanskort på nett antall delt 1110 950 1370 1777 1987 ikke avholdt 

Distanskort på nett gj.snittt km 125 155 165 174 197 ikke avholdt 

                

Telenorkarusell Antall delt   2000 1865 1975 2200   

                

 

 

4. MÅL OG STRATEGIER 

 

Tidlig på høsten 2010 var skikretsstyret på styreseminar for å bli enige om mål og 

strategier og hva man skulle prioritere. Samlingen kom fram til følgende kortsiktige og 

langsiktige saker og mål for disse: 

 

1. Lokale skianlegg, være pådriver og premissgiver 

2. Organisasjon og økonomi, tydeliggjøre kretsens rolle og bruke ressursene optimalt 

3. Oslo skikrets i sommerhalvåret, være en viktig aktør og synliggjøre muligheter/tilbud 

4. Utdanning, aktiv tilbyder av trenerkurs på flere nivåer/alle grener. Skoleprosjekt 
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5. Skikretshytta, økt bruk og oppussing/reparasjoner 

6. Integrering, aktiv info. om eksisterende tilbud 

7. VM 2011, etterbruk, drift og endelig ferdigstilling av Kollenanlegget 

8. Den nye skilisensordningen, aktiviteter for å rekruttere flere medlemmer 

9. Forholdet til Skiforeningen, strategi/muligheter for samarbeid 

10. Kretsens hjemmesider, utvikling/større aktivitet 

 

Det har vært jobbet med alle oppgavene gjennom året.  Vi er kommet godt i gang med 

noen av punktene, men er det nødvendig å bruke flere sesonger på de fleste målene. Noen 

av oppgavene vil vi måtte jobbe med kontinuerlig. Samtidig skal vi være lydhøre og 

aktive i forhold til nye oppgaver og utviklingen generelt og spesielt. Punkt 4 har vi utvidet 

til også å være et skoleprosjekt i samarbeid med NSF. Punkt 7 har vi valgt å beholde, men 

med ny og fremtidsrettet fokusering 

 

5.  ØKONOMI 

 

Vi konstaterer at det også i 2011 ble et brukbart overskudd og dermed gode tilskudd til 

aktivitetene i skigrenene.  Regnskapet viser et overskudd på bortimot 700 000 kroner. 

Midlene forvaltes på en god måte, men vi er hele tiden på mulighetene for tiltak for å 

bedre situasjonen ytterligere. Administrasjonen koordinerer mot grenene og påser at man 

har en så forutsigbar økonomi som mulig. Oslo skikrets forskutterer utlegg for alle 

grenene, og er avhengig av at klubber og lagledere er gode til å planlegge i forkant og 

samtidig er flinke med oppgjør etter mesterskap/andre typer arrangementer. Det siste året 

har dette generelt fungert bra. 

 

Styret i Oslo skikrets har fått gode innspill i perioden rettet mot aktivitet og bruk av 

kretsens midler. Et sterkt og kontinuerlig ønske fra Langrenn er at disponible 

midler/overskuddet og bruk av dette, skal reflekteres av aktivitetsnivået i de enkelte 

grener. Dette har resultert i en økning i Langrenn sin del av overskuddet for 2011. 

Fordelingen av overskuddet for 2011 er styrebehandlet og vedtak om fordelingen til de 

enkelte grenene framkommer av regnskapet. 

 

Styrets leder er for så vidt enig i prinsippet om fordeling, men det er også viktig å være 

noe solidarisk ift. til de mindre skigrenene i den opptrappingsfasen en del skigrener er i og 

dermed få til et bedre økonomisk fundament for større satsing. De mindre skigrenene har 

potensiale for god vekst. Det skal også sies at bruk av fellestjenester gjenspeiles i 

aktivitetsnivået. Slik at de som er minst bruker også minst av de tilgjengelige 

fellestjenestene. 

 

6. IDRETTSLIGE AKTIVITETER 
 

Oslo Skikrets fremstår i dag som en av de sterkeste skikretsene i Norge hva gjelder 

aktiviteter og resultater. Dette er et resultat av at klubbene har tatt sitt ansvar på alvor og 

vist meget høy kvalitet hva gjelder arrangementer, planlegging, dedikasjon, involvering og 

deltagelse. Den enkelte grenleder tar tak i sitt område, stiller aktivt på arrangementer og 

bistår med å øke verdien av arrangementene.  Det ytes bistand og støtte fra kretsens grener 

til aktiviteter, klubber, team, treningssamlinger osv. etter behov. Økonomien i grenene er 

etter hvert så brukbar at dette er mulig. 
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WC i nordiske grener i Kollen ble et av de store høydepunktene i sesongen sammen med 

NM  junior i nordiske grener samme sted en uke seinere. NM junior ble et meget krevende 

arrangement for Kollenhopp og Kjelsås il pga. mildværet, men de to klubbene 

gjennomførte det hele på en fortreffelig måte. Vi er sikre på at dette ble et arrangement 

som utøverne satte stor pris på og som de seint vil glemme. 

Det har i det hele tatt vært et en hektisk sesong arrangementsmessig i skikretsen. Samtlige 

skigrener har hatt NM-arrangementer i Oslo eller i nærområdet hvor Oslo-klubber har 

vært arrangører/medarrangører. Vi må spesielt nevnte Alpint sammen med 

arrangørklubber som gjennomførte et meget godt arrangement i NM-junior 1 i SL og SSL 

i Wyller. 

 

Ellers ble Ungdomsstafetten for 15-16 åringer igjen gjennomført i regi av Langrenn, 

denne gangen i samband med WC i Kollen. Godt samarbeid med WC-arrangør og NSF 

både på forhånd og underveis gjorde at det ble et vellykket arrangement. Stor honnør til 

Langrennskomiteen for planlegging og gjennomføring. 

 

Med hensyn til skiarrangementer i løpet av sesongen bør også nevnes at de fleste 

arrangører melder om stor deltagelse/deltagerrekord. Det kan nevnes at Heming som 

arrangerte KM hadde ca. 1200 deltagere hver av dagene, antagelig deltagerrekord i et KM 

i skikretsen.  HSIL, Lillomarka og Rustad melder også om deltagerrekord i sine 

skiarrangementer sist vinter.  Dette er meget tilfredsstillende sett fra skikretsens side, men 

det stiller også krav, ikke minst når det gjelder å få utviklet og realisert flere 

tilfredsstillende lokale snøsikre skianlegg. 

 

Utøvere fra Oslo skikrets har også denne sesongen forsynt seg godt av medaljene i 

nasjonale og internasjonale mesterskap.  Martin Johnsrud Sundby, Røa og Astrid 

Uhrenholt Jacobsen, Heming ble forgrunnsfigurer under NM for seniorer. Nevnes bør 

også BUL sin seier i damestafetten i NM og at det fulgte lag fra Oslo også på de tre neste 

plassene.  Detaljer omkring de idrettslige prestasjonene sist sesong finnes ellers under 

hver enkelt gren sin presentasjon i beretningen 

 

I henhold til ett av målene har vi også denne sesongen sammen med klubbene hatt fokus 

på dette med sesonglisenser.  Dette har gitt resultater.  En statistikk vi har utarbeidet viser 

at vi i skikretsen har en dekning på 11, 86 % og vi er den skikretsen som er best. Målt på 

landsbasis er det 5,65 % dekning.   

 

I styret har vi også hatt fokus på integrering. Terje Ulsrud jobber spesielt med dette i 

tillegg til de aktiviteter som videreføres i regi av berørte klubber som for eksempel Koll 

og Heming 

 

7. FORHOLDET TIL NORGES SKIFORBUND 
 

Oslo Skikrets har i alle år hatt et godt samarbeid med Norges Skiforbund. Kretsens leder, 

samt flere styremedlemmer og administrasjonssjefen har deltatt i flere møter og samlinger 

gjennom denne perioden, eksempelvis NSF’s høstmøter og vårmøter. Vi har også hatt 

meget godt samarbeid og god hjelp fra NSF i forbindelse med Ungdomsstafetten og ikke 

minst uvurderlig hjelp i forbindelse med jubileumsprosjektet/skoleprosjektet som vi 

omtaler spesielt seinere i årsberetningen. 
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Det har vært avviklet et ekstra møte for kretslederne med tanke på det nye 

strategidokumentet for skiidretten neste fireårsperiode 2013-2016. Skiforbundet skal ha 

sitt forbundsting på Hamar i midten av juni. Skikretsen kan ha med 6 delegater.  Mange 

interessante saker forventes gjennomgått i tillegg til det nye strategidokumentet.  

 

 

8. FORHOLDET TIL SKIFORENINGEN 

 

Oslo Skikrets har hatt godt samarbeid med Skiforeningen. Kretsen har bedt om en enda 

tettere dialog og helst få til et fast samarbeidsorgan. Det har vært gjennomført flere møter 

i løpet av det siste året. 

 

En del av dialogen den siste sesongen har vært omkring prissettingen for leie i 

Holmenkollen. Skikretsen anser at det ikke er satt sluttstrek i prisforhandlingene. Driften 

og snøproduksjonen i Kollenanlegget er et annet tema som kan være aktuelt å fokusere på 

foran neste sesong. 

 

Skiskolevirksomheten til Skiforeningen som kommersiell aktør i lokale skianlegg flere 

steder i Oslo vil nok også bli et tema framover.  Dette vil også selvsagt kunne berøre 

andre kommersielle aktører. 

 

9.  FORHOLDET TIL OSLO KOMMUNE 
 

Bymiljøetaten(divisjon Idrett og divisjon Friluft) har i år, som tidligere, tilrettelagt 

forholdene for skiløpere i våre mer eller mindre provisoriske skianlegg. Det ble en 

særdeles kort skisesong men aktivitetene har stort sett gått som planlagt. Mye 

dugnadsarbeid har også blitt gjort i skiklubbene, bla.gjelder dette produksjon av kunstsnø 

flere steder. Pga. lite kulde/dårlig utstyr har enkelte klubber fått store utfordringer med å 

få produsert snø. Ved en del store arrangementer har kommunens etater vært til stor og 

uvurderlig hjelp. Uten hjelp fra divisjon Friluft, hadde det neppe vært mulig å få avviklet 

enkelte arrangementer. 

 

Klubbene er generelt meget fornøyd med samarbeidet med kommunen, spesielt med 

divisjon Friluft.  Flere klubber, samt skikretsen, er urolige dersom det går mot 

konkurranseutsetting av det arbeidet som Friluft i dag gjør for klubbene både sommer og 

vinter, dvs. at vi kan få kommersielle aktører inn i bildet med de utfordringer det kan 

medføre.  

       

10.FORHOLDET TIL OSLO IDRETTSKRETS 

Oslo skikrets har et tett og godt samarbeid med Oslo idrettskrets. Oslo idrettskrets er 

rådgiver og sparringpartner for kretsen gjennom sesongen. 

  

       Vi har vært aktiv bidragsyter til idrettskretsens anleggsprioriteringer og fått med flere av      

våre ønsker. Det gjenstår enda en del arbeid, men vi føler at idrettskretsen har fått stor 

forståelse for våre behov for flere lokale skianlegg og våre prioriteringer.  Vi har sendt 
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inn   mange kommentarer og rettelser til det endelige høringsutkastet til den nye 4-års 

komunedelplanen for idrett og friluftsliv, og forutsetter at det blir tatt hensyn til dette. 

Flere av våre prioriterte ønsker om lokale skianlegg var også med på idrettskretsens 

prioriteringsliste ved budsjettprosessen i fjor høst. Dessverre ble det et meget magert 
resultat. Lite av idrettskretsens prioriteringer fikk budsjettmidler dessverre. Vi kommer til 

å følge opp våre prioriteringer igjen i neste budsjettprosess til høsten. 

      

 11. ANLEGG 

 

Etablering av lokale skianlegg har topp prioritet i kretsen.  Med skianlegg mener vi også 

anlegg hvor det foruten langrennsarena med tilhørende løyper også utvikles gode 

skileikområder. Rekrutteringen til skiidretten har vært gledelig stor de siste sesongene, 

faktisk så stor at enkelte klubber har fått utfordringer med å ta godt vare på alle som vil 

delta. Årsaken til den økte interessen for skisport er flere. Det har vært brukbart gode 

snøvintre de to-tre siste årene samtidig som klubbene har gjort mye for å tilrettelegge, 

stimulere og ta vare på rekrutteringen.  

Ellers er det svært positivt at Kollenanlegget igjen har blitt tatt i bruk for klubbene i 

kretsen.  

Vi ser fram til at rulleskiløypa i Kollen blir helt ferdig. Fra skikretsens side er vi fortsatt 

meget bekymret for mangelen på trafikksikre rulleskiarenaer/traseer i Oslo. De mange 

rulleskiløperne er henvist til å bruke fortau og gater med til dels stor og tett trafikk og 

dette er svært uheldig. En idrettshovedstad som Oslo kan ikke være bekjent av dette. 

Separate innspill er gjort både til det gamle og nye byrådet samt i kommunedelplanen og i 

budsjettprosessen 

Vi håper ellers at småbakkeanlegget i Midtstuen blir ferdigstillet i løpet av inneværende 

år. Rekrutteringen til hopp er også økende og det er derfor viktig at vi får småbakkene på 

plass for å kunne ta vare på interessen og gi gode tilbud for videre satsing på hoppsporten. 

Det trengs også opprusting av deler av hoppanlegget i Linderudkollen som et ledd i 

rekrutteringsarbeidet. Opprustingen av småbakkene her, sammen med langrennsanlegget 

som Kjelsås ønsker å få på plass, er nå godkjent i kommunale organer. Nå mangler det 

bevilgninger. 

Vi håper ellers at sommeranlegget for Freestyle kommer på plass ved siden av og samtidig 

med ferdigstillingen av småbakkene i Midtstuen. 

 Oslo Skikrets har en egen anleggsansvarlig i sitt styre. Dette har medført at Oslo Skikrets 

har vært mer synlig i anleggsdebattene i vår krets, og klart å belyse sine synspunkter hvor 

dette har vært påkrevet. De som har frontet Oslo Skikrets i anleggssaker har vært Kristin 

Dale Selvig og Peter Zimmer sammen med Administrasjonen og kretsleder  Det har vært 

møter og aktiviteter med Oslo Idrettskrets, Oslo kommune og Norges Skiforbund. Det har 

også vært avviklet et eget møte med den nye miljø- og samferdselskomiteen i bystyret.  

For mer detaljer omkring anleggsvirksomheten vår, se egen presentasjon i rapporten. 
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12.FORHOLDET TIL OSLO OG OMLAND  FRILUFTSRÅD 

Skikretsen er medlem av Oslo og omegn friluftsråd OOF har kommet langt i å lage en 

såkalt flerbruksplan for Marka. Skiforeningen, Oslo skikrets, Akershus IK, Akershus 

skikrets og Oslo IK har valgt å ikke delta i arbeidet. Dette med bakgrunn at man ønsker at 

Markaloven skal ivareta/fungere som tiltenkt og vi ønsker ikke å være med å lage føringer 

for hvordan man skal ”praktisere” loven.   Det er bekymringsfullt dersom en flerbruksplan 

skal legge føringer for skiidretten i Marka og i randsonen til Marka, men som Markaloven 

som sådan ivaretar på en like god måte.   OOF har nå etablert et opplegg på hvordan 

"markasaker" skal handteres..  Vi kan være bekymret for at OOF ”opphøyer seg” til en 

slags høringsinstans i anleggssaker for skiidretten.  Det er slått fast at skiidretten/idrett 

skal ha sin plass i Marka iht. Markaloven. 

 

13.  PÅ SKI DER DU BOR, SKOLEPROSJEKT OG 150-ÅRSJUBILEUM  

 

Et prosjekt bestående av representanter fra kommunale etater, Bydel Grorud, Oslo skikrets, 

Skiforbundet, Østre Aker skiklubb, Krigsskolen, Lillomarka skiklubb osv. ble igangsatt 

tidlighøsten 2011. Leder deltok på vegne av Lillomarka og skikretsen.  

En skientusiast som heter Ronny Ramberg var ”primus motor ” for prosjektet. Han hadde i et 

arbeid med å kartlegge gamle hoppbakker i Oslo kommet over at det første skirennet i Oslo ble 

avviklet 16.februar 1862 på Grorud, nærmere bestemt i Leirfossen i Alnaelva. Og det som også ble 

oppdaget var at det var selveste Henrik Ibsen som hadde referert fra dette skirennet i en avis som 

het ”Illustrert Nyhetsblad”. Dette var før hans store dikterkarriere tok av og han jobbet som en 

slags ”freelance” sportsjournalist i den nevnte avisen. 

Det ble mye arbeid med planlegging og forberedelser, men selve markeringen på  jubileumsdagen 

den 16.februar ble en verdig og minnerik forestilling i Leirfossen med miljøvernminister Solheim, 

ordfører Fabian Stang og skipresident Sverre Seeberg til stede. 

Ordføreren åpnet rennet hvor kadetter fra Krigsskolen deltok, mens miljøvernministeren avduket 

minneplate ved Leirfossen. Skipresidenten delte ut medaljer til deltakerne.  Det var ellers diverse 

underholdning under arrangementet. Bortimot 300 tilskuere kom for å bivåne 

jubileumsmarkeringen.  Arrangementet fikk mange gode tilbakemeldinger i ettertid og god 

pressedekning. 

Det må også tas med at som et ledd i jubileet ble det i løpet av vinteren (etter avtale)avlagt besøk 

ved ca. 30 skoler i Groruddalen. Her hadde instruktører/ressurser fra Skiforbundet med seg en 

mobil liten hoppbakke og det ble videre arrangert skileik i skolenes nærområder. Et meget populært 

tiltak ved skolene og generelt meget gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever. Totalt regner 

man med at bortimot 8000 skolelever i alle aldre har vært innom dette tiltaket ved skolene. Det er 

tanken at man skal søke å videreføre dette tiltaket neste vinter i Groruddalen og samtidig utvide det 
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til skoler andre steder i Oslo. På sikt håper vi selvsagt at dette skal bety enda mer rekruttering til 

skisporten i Oslo 

 

14. IL KOLL BLE HEDRET SOM ÅRETS IDRETTSLAG 

Idrettslaget Koll ble tirsdag 24. april tildelt Oslo kommunes pris til ”Årets idrettslag 2012”. 

Prisen på kr 15.000 ble overrakt ved et arrangement i Rådhuset kl. 18.00 av direktør Hans 

Edvardsen i Bymiljøetaten. Forslaget kom fra et enstemmig skikretsstyre, men det er styret 

i Oslo Idrettskrets som innstiller til prisen.  Vi gratulerer Koll med vel fortjent pris. 

 

15. OSLO SKIKRETS I SOMMERHALVÅRET 

Som det framgår av strategiene våre så ønsker vi også være en viktig aktør og synliggjøre 

muligheter for skiaktiviteter i sommerhalvåret. Kollenhopp er godt i gang med 

sommerhopping i Midtstuen og her blir det forhåpentligvis enda større aktivitet når 

småbakkene står ferdige i løpet av sommeren. Vi håper ellers at sommeranlegget for 

freestyle kommer på plass i løpet av sommeren samme sted. 

For første gang på våren 2011 ble det arrangert stort rulleskirenn på Rådhusplassen med 

bla. De fleste landslagsutøverne til stede. Stor suksess, mye publikum og god TV-dekning 

fra rennet. Hovedaktører var Aker, NSF, organisasjonen ”Aktiv mot Kreft” og skiklubber 

fra Oslo skikrets. Overskuddet fra arrangementet går til ”Aktiv mot Kreft”. 

Det blir tilsvarende arrangement 12.juni 2012. I år kommer det også svenske 

landslagsløpere, både damer og herrer. Norske landslagsløpere, både skiskyttere og 

langrennsløpere, stiller opp nesten fulltallig for å støtte arrangementet.  Dette rennet er for 

øvrig det første rennet i Norges Cupen for rulleski i 2012. Som i fjor er det Heming, Lyn 

og Lillomarka skiklubb som er med på arrangementet og ellers har deltatt i planleggingen 

av prosjektet i løpet av vinteren. 

16. SKIKRETSHYTTA 

Hyttekomiteen har bestått av: Dag Torkildsen (leder), Peter Zimmer, Gudbrand Bakke 

Barnehaven Onkel Tomm’s hytte har leiet hele hytta hele perioden. Det ble skrevet ny 

avtale som gjelder fra 01.01.12 Forholdene til leietagere og lånetagere har fungert bra hele 

året. Hytta har blitt holdt ryddig og bra rengjort.  

 

Hytta ble beiset to ganger av Tem Kollen i 2010 og vinduene i 2011 på dugnad.. Det er 

brukt kr 46.250.- av vedlikeholdsfondet. Økonomisk har driften i 2011 gått med kr 

28.365.- i overskudd. Overskuddet blir lagt til  vedlikeholdsfondet som 01.01.2011 var på 

kr. 134.474,- Vedlikeholdsfondet viser da pr. 31.12.2011  kr. 118.176.-  

Det har ikke vært eksterne leietakere i hytta der siste året. Hyttekomiteen ser gjerne at hytta 

blir mer brukt av skikretsens klubber til møter og samlinger. 
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17. OPPSUMMERING 

 

Denne sesongen fremstår som en av de beste i Oslo Skikrets sin historie, takket være meget 

godt arbeid i klubbene, godt treningssamarbeid mellom klubber og godt arbeid i grenene. 

Kretsstyret takker for stor innsats og ønsker lykke til med videre arbeid. 

Oslo Skikrets ønsker å følge NSF sin filosofi: Mest mulig ansvar ut til hver enkelt gren. 

Med ansvar bør det også følge ressurser i form av økonomiske midler. Vi håper den 

utviklingen vi er inne i økonomisk og de strategier, planer, og ikke minst vilje, som er 

tilstede i kretsstyret og i grenkomiteene skal gjøre oss i stand til å få realisert enda flere 

planer til beste for skiidretten i Oslo i de kommende sesonger. 

Vi benytter denne anledning til å takke for innsatsen til de tillitsvalgte som nå slutter og det 

arbeidet de har nedlagt for Oslo Skikrets. En stor takk også til alle andre tillitsvalgte i 

skikretsen. 

Samtidig vil jeg rette en stor takk til Inger-Lise og Toril i administrasjonen for utmerket 

innsats og stor hjelp i det året vi har vært gjennom, et år med stor aktivitet på mange 

områder. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle skiklubbene i kretsen for meget godt 

samarbeid og stor innsats til beste for skiidretten i Oslo. Dette lover godt framover. 
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Anleggsrapport Oslo Skikrets 2011/2012 
 

Anleggsutvalget har hatt tre møter i perioden.  

Utviklingen av bydelsanleggene er fortsatt den viktigste anleggssak for langrennsklubbene og Oslo 

Langrenn. Planene har forskjellig fremdrifts-status avhengig av tillatelser og finansiering. 

Markaloven gjør etablering av skianlegg i Oslo svært omfattende og komplisert. De aller fleste 

områder der det er skiaktivitet ligger innenfor markagrensen, og her gjelder det svært strenge regler for 

ethvert tiltak. Det kreves reguleringsplan ved etablering av brede løyper. Utarbeidelse av 

reguleringsplan krever tillatelse og vedtak av Miljøverndepartementet i begge ender, samt en meget 

omfattende planprosess mot Plan- og bygningsetaten og kommunen.  

Oslo skikrets har hatt innlegg på Oslo Idrettskrets anleggsseminar på Ekeberg i november 2011. Vi 

beskrev da hvordan vi jobbet med anleggssaker.  

I 2012 skal kommunedelplan for idrett og friluftsliv rulleres, og kommunen har lagt opp et løp i 

forhold til dette. Skikretsen har deltatt aktivt, og vi har sendt innspill til kommunen. Dette innebar bl.a. 

å gi en klar prioritering innenfor skikretsens anleggsbehov. Oslo skikrets høyeste prioritet er satsing på 

seks lokale langrennsanlegg i nærmiljøene, med kunstsnøproduksjon, lys og mindre langrennsarenaer.  

Dette er skikretsens prioritering når det gjelder behov for planlegging og/eller nyanlegg: 

1. Linderudkollen skisenter 

2. Skullerud 

3. Lillomarka arena 

4. Sognsvann snøpark 

5. Bjørndal 

Skikretsen mener det største behovet foreligger innen langrenn, som opplever en enorm 

rekrutteringsvekst. Tiltakene over gjelder derfor langrenn, men Linderudkollen gjelder også 

småbakker for hopp.  

Reguleringsplan for Linderudkollen er første prøvesten på en plan som ikke har en høy prioritering 

pga. store internasjonale mesterskap, og denne har nå snart pågått i over tre år. I løpet av året er planen 

vedtatt i bystyret, og den er sendt videre til Fylkesmannen, før den skal avgjøres endelig i 

Miljøverndepartementet. En slik omfattende prosess kreves nå innenfor Marka til tross for en 

ukomplisert plan som det finnes få motforestillinger til.  

Denne planen er kommunens Idrettsetat forslagsstiller til. Kostnadene ved utarbeiding av 

reguleringsplan blir svært høye, i tillegg til høye plangebyr. Det er derfor helt urealistisk at klubbene 

selv kan stå for utarbeiding av reguleringsplaner. Idrettsetaten er eneste mulige utbygger og 

forslagsstiller, og som kjent er det smale budsjetter.  

Situasjonen for utbygging av anlegg er derfor at kravet om reguleringsplan gir en mye lenger vei til 

realisering enn før. Tidligere praksis i Oslo var at det ikke var krav om reguleringsplan for mindre 

tiltak, det ble ”ordnet” i praksis av Friluftsetaten. Skikretsen må derfor øve påtrykk på kommunen for 

at de skal få satt av midler til planlegging etter plan- og bygningsloven av de skianlegg som krever 

reguleringsplan. 
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Endringer og søknadspliktige tiltak i tilknytning til skianlegg trenger dispensasjon fra Markaloven. 

Dette er også mer omfattende enn tidligere, men likevel ikke en større prosess enn at det er 

overkommelig. Kjelsås IL har f.eks. nokså greit fått gjennomført en slik prosess for påbygg på 

klubbhus på Langsetløkka.  

Oslo skikrets har liten mulighet til å påvirke behandlingsmåten til slike saker, som er lovbestemt, og 

iht. rutiner i Oslo kommune for alle typer plansaker. Det er viktig at vi medvirker med uttalelser og 

oppmøte på møter i de planprosessene som pågår. Det er skrevet flere høringsuttalelser til pågående 

planprosesser, bl.a. i forhold til etablering av gang- og sykkelvei i Maridalen, ifht. Lillomarka arena og 

Linderudkollen skisenter.  

Innen langrenn er situasjonen i år følgende: 

Det er full aktivitet i de lokale anleggene. Det er ikke etablert nye langrennsanlegg i år, og heller ikke 

gjort store utbedringer. Reguleringsplanprosess for Linderudkollen og Lillomarka arena er i prosess, 

mens det ikke er bevilget midler til slik prosess for Skullerud og Sognsvann snøpark. Det er blitt 

ytterligere trangt om plassen som følge av de mange komersielle aktører som driver skikurs. 

Langrennskomiteen har jobbet aktivt med anleggssaker, ikke minst med drift av skianleggene, og det 

har vært flere konstruktive møter med bymiljøetaten. Før større utbedringer og nyanlegg kan gjøres 

må man imidlertid gjennom reguleringsprosesser, og å få satt i gang slike prosesser er derfor 1. 

prioritet.  

Rulleski: 

Bymiljøetaten ved samferdselsavdelingen har arrangert møte i jan 2012 om hvordan sykkel/gangveier 

kan kombineres med rulleskitrasèer. Det er avholdt planleggingsmøte i april 2012 i regi av 

BYM/Samf. om planer for  gå/sykkel/rulleskitrasè i Maridalen fra Brekke til Hammern. Her har 

skikretsen deltatt med råd og uttalelse. Skikretsformannen har skrevet e-mail til Samferdselsbyråden 

bl.a om det store behovet for rulleskitraseer, hvilket ble plukket opp av Aftenposten Aften som lagde 

en artikkel om saken. Det setter rulleskitrasèer på dagsorden utenfor skimiljøet.  

Alpint: 

Tryvann vinterpark (nå Oslo vinterpark) ble bygget ut i løpet av sommeren 2011. Snowboard-VM ble 

arrangert vinteren 2012. I en periode før dette var Wyller stengt, og det var vanskelig å finne 

treningsarena, men etter dette har treningsforholdene forbedret seg.  

Det er ønske om utbedring av Jerikobakken. Dette er imidlertid et av mange ønsker når det gjelder 

anlegg, og det kommer ikke øverst på skikretsens prioriteringsliste. Linderud IL er oppfordret til å 

jobbe videre for gjennomføring via Groruddalmidler.  

Christiania skiklubs sommer-freestyleanlegg  i Besserudtjernet har blitt nedlagt pga. ombygging av 

Holmenkollen. Klubben har søkt om erstatningsanlegg i det nye tjernet i Midtstuen. Det er avklart at 

kommunen skal etablere dette. 

 

Hopp/kombinert: 
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Holmenkollen og Midtstuen er ferdigstilt og gir gode forhold for hopperne i Kollenhopp. Vi gleder oss 

til de mindre hoppbakkene i Midtstuen blir bygget. Det er sterkt ønskelig å få bygget mindre 

hoppbakker i Linderudkollen, det er foreløpig ikke mottat midler til dette. Dette står sammen med 

langrennsdelen høyest på Skikretsens prioriteringsliste.  

21.05.12, kds 

 



  Oslo Skikrets beretning 2011/2012 

 

14 
 

ÅRSBERETNING 2011 – 2012 - ALPIN 

Organisasjon; Styret har bestått av :  

Leder:    Nina Baardseth   

Nestleder:   Camilla Lyng-Jørgensen 

HL & LF:    Gunnar Hvammen  

Anlegg:   Knut Skjelvan&Jørn Styrkestad  

Trenerkoordinator:  Kasper Sjøstrand 

    Jørn Styrkestad    

FIS oppmann:   Erik Hjelm Hansen   

 

Møter  

Det er avholdt 7 møter. I tillegg er det avholdt vårmøte og høstmøte hvor alle klubbene har 

vært invitert. Oslo skikrets har ved leder og nestleder vært representert ved NSF’s vårmøte og 

høstmøte. Dessuten har AK deltatt i diverse møter med eiere/administrasjon, brukergrupper, 

skiforbundet og skianlegg. Det har også vært møter i forbindelse med Jr1NM. 

Idrettsregistrering 

Idrettsregistreringen har kommet på plass, og dette må vedlikeholdes.  Klubbenes registrering 

under idrettsregistreringen legges til grunn for Krets, kommunalt og sentrale vurderinger. Det 

er i Oslo registrert 1155 jenter og 1949 gutter. Dette er en økning fra i fjor.  Det har vært ca 50 

aktive FIS-løpere som har trent i egen klubb. I tillegg ca 25 FIS-løpere som trener med 

skigymnas og lag. 

Økonomi  

Årets regnskap blir oppgjort med et positivt resultat. 

Heiskortstøtte   

Et vesentlig bidrag er også i år fordelt på alle aktuelle klubber i Oslo 

Terminlisten/renn 

Terminlisten har vært utformet av Oslo skikrets og alle aktuelle klubber etter avtalte 

prinsipper. Terminlisten har sørget for et godt tilbud av renn. Det har vært noen utfordringer 

mht gjennomføring av renn grunnet vær og føreforhold, samt at Wyller stengte bakken i 

forbindelse med Snowboard VM.  
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Kvalikrennene er avholdt primært med deltakelse fra Oslo klubber. Dersom deltagere fra 

andre kretser deltar, har prinsippet vært at de måtte starte sist i begge omganger. Dette grunnet 

en fair konkurransemodell for Oslo løpere. Det avholdes to kvalifiseringsrenn til LF og HL i 

hver gren, SG, SSL og SL. To kvalikrenn er blitt avviklet som kveldsrenn har gitt mulighet 

for flere frihelger for Oslo løperne. Det måtte av årsaker nevnt over, arrangeres 2 SG renn 

samme helg. Kvalifiseringsrennene fordeles på de klubber som har kapasitet og vist evne til 

og gjennomføre denne type renn. Renn for 11 år og yngre fordeles som prinsipp et renn på 

hver klubb og denne del av terminlisten gjøres i samarbeid med Akershus.  

  

Arbeidet for prinsippene rundt neste års terminliste vil bli diskutert med Akershus Skikrets 

som i år.  Nytt av året er OsloRunden for løpere 11 år og yngre. Totalt 332 løpere har deltatt 

på 7 renn. Det har vært litt ujevn fordeling av deltagere pr renn, fra 31 deltagere til 158 

deltagere på det meste. Alle som deltok i 2 eller flere renn, fikk barmarkstrøye.   

Klubbene i Oslo Skikrets har også arrangert NM jr1 i GS og SL i Wyller. Dette ble et 

vellykket arrangement takket være fantastisk innsats fra klubbene. Det var 20 varmegrader i 

Oslo under mesterskapet og det forteller hvor mye arbeid som ble lagt ned i å få bra forhold 

for løperne. I tillegg til gode forhold i bakken, var det bra gjennomføring av bankett, 

bespisning i bakken og rennarrangement for øvrig. 

Oslo sitt opplegg for HL og LF finalene ble gjennomført på en veldig tilfredsstillende måte. 

Hølje Tefre og Gunnar Hvammen har lagt rapporter fra finalene på kretsens hjemmeside. 

Sportslige Resultater 

Vi henviser til resultatservice på www.irsalpin.no som fungerer utmerket som resultatservice 

for alle klubbene i Oslo Skikrets. For FIS-resultater, er resultatservice til FIS den beste kilden; 

www.fis-ski.com/uk/disciplines/alpineskiing/ 

Kretsen er meget godt fornøyd og befester sin posisjon i mesterskaps sammenheng. 

Vedlagt skjema med pallplasseringenen i LF, HL, NM senior, NM jr2 og NM jr1. 

Alle finaler viser at Oslo Skikrets har mange gode løpere. 

 

 

BAMA hadde ca 160 deltagere fra Oslo.  

 

Oversikt over resultater i Mesterskap: 

www.irsalpin.no
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Oslo Skikrets ved AK gratulerer alle med flott innsats  

Tryvann / Wyller 

Bakkefordelingsmøte og koordinering av aktiviteter er gjennomført. Trenere og 

klubbkoordinatorer gjennomførte bakkefordelingsmøte. Alle klubber samkjører på de 

forskjellige alderstrinn. Trening og forhold har vært en utfordring denne sesongen, grunnet 

varmt vær. Vi kom sent i gang. Februar måned bød på store utfordringer i Wyller på grunn av 

avviklingen av SnowboardVM. Samarbeidet med Oslo Vinterpark har fungert veldig bra.  

Klubbsamarbeid 

Klubbsamarbeidet i kretsen fungerer stort sett bra. Det har vært noen problemer rundt 

planlegging og gjennomføring av julesamlingen på Kvitfjell, der flere av Oslo-klubbene 

ønsker å ha sine julesamlinger. Det planlegges trenerseminar/møte før sommeren. 

Kretslag/samarbeid 

Det er ikke kjørt eget kretslag, da man har satset på samarbeid i en bredere skala. Løperne 

trener mye sammen i hverdagen, da de deler traseer i Wyller. Det har i år vært et samarbeid 

for FIS-løpere i kretsen, Oslo-FIS. 
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Det er laget Oslo Skikrets jakker som er mulig å kjøpe for alle i kretsen. Dette virker som ble 

tatt vel i mot. Det ble en utfordring med størrelser, noe som ble ryddet opp i. Jakkene skal 

også kunne bestilles til neste år. VIA Scandinavia, som er leverandør av jakkene, sender rundt 

jakker til prøving for å unngå at det blir bestilt/levert feil størrelser.  

NSF –lag/uttak til Internasjonale renn 

NSF har totalt sett hatt få alpinister på lag denne sesongen. Det er for sesongen 2012/2013 tatt 

ut totalt 21 løpere til EC-lag og WC-lag. Fra Oslo er Chloe Margrethe Fausa fra Heming uttatt 

til EC-laget, kvinner.  Heming har etablere et utvidet tilbud til løperne etter endt skigymnas / 

videregående med oppstart mai 2012.  

Denne sesongen har det vært flere Oslo-løpere som har representert Norge i Internasjonale 

renn. EC (Marin Brusletto, Simen Christensen), WC (Chloe Margrethe Fausa, Jonathan 

Norbotten), utenlandske FIS-renn, Jr VM, Topolini (Kaia Nordbye, Hølje Mathias W. Tefre, 

Sander Karlsen Guldseth) , Whistler (Guro Hvammen, Joachim Jagge Lindstøl). 

I tillegg har vi mange Oslo-løpere som studerer i USA og kjører på Collegelag.  

Utdanning / Kurs 

Trenerkurs (trener I og trener II) og rennlederkurs er gjennomført. Det er også gjennomført et 

TDI oppfriskningskurs samt TD2 kurs.  

WEB:  

AK har i større grad enn tidligere brukt web som informasjonsvindu ut til kretsens klubber, 

foreldre, løpere. Det er også i år et ønske at de forskjellige klubbene utnevner en eller flere 

ansvarlig (kall det gjerne "presseansvarlig") til å melde inn stoff som kan legges ut på weben.  

 

Eksempel på artikler som legges ut på web:  

 Arrangement info (sted, tid, forhold i bakken, parkering, heiskortpriser) 

 Rapport fra arrangement med bilder med henvisning til alle resultater på IRS web. 

 Info. om samlinger/turer (reisebrev med bilder) reisebrev + bilder fra kretsens løpere 

som blir tatt ut sentralt til renn utenlands  

 Gode prestasjoner som våre løpere står for + bilder 

 

Oslo, april 2012 

Alpinkomiteen i Oslo Skikrets 
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ÅRSBERETNING 2011 – 2012 – FREESTYLE 

 

Organisasjon. Styret har bestått av; 

  Wilhelm Mustad  (  WM ) 

  Lully  Heje 

  Lars Hovden 

   

Møter; 

Det er avholdt et møte med alle tre.  Møtet frant sted  i slutten av januar.  Det har dessuten 

vært noen telefonmøter.  Undertegnede har deltatt på flere møter med Skiforeningen,  

Skiforbundet og landskapsarkitekter vedr.  muligheten for vannhopp i Holmenkollen 

Riksanlegg. 

 

Saker; 

 

Jibbing - Før Holmenkollhoppet ble bygget om hadde bakken et tjern i unnarennet 

sommerstid. Her var det vannhopp for jibbere. Ombyggingen av bakken ifm VM førte til at 

denne treningsmuligheten ble fjernet. Det har noen år vært satt opp et provisorisk vannhopp 

med Sollerudstranda. Nå er et kommet en hoppepute som utgjør en bedre treningsmulighet for 

barmarkstrening, både for ski- og snowboardutøvere.  Denne var tiltenkt plassert ved 

Midtstuen, hvor det bygges treningsanlegg for tradisjonell hopping.  Manglende økonomisk 

støtte fra Oslo kommune kan tyde på at dette tiltake ikke blir prioritert med det første.  

Skiforbundet sentralt har sagt at de skal ivareta idrettens interesser i saken. Dette synes ikke å 

være tilfelle. 

 

Den store begivenheten i Oslo i år var NM i halfpipe. Det er et sterkt ønske om å arrangere 

store konkurranser hvert år i Oslo,  både for rekrutteringen av de yngre,  men også store 

konkurranser for eliteutøverne. 

 

Utøvere fra Oslo som har utmerket seg: 

 

 Aleksander Aurdal: 3. plass Jon Olsson Invitational Big Air (svært annerkjent Big Air 

konkurranse int.) 

 Johan Berg: 7. pl Ungdoms OL Halfpipe  

 Fridtjof Fredricsson: 10. plass FIS World Cup Slopestyle, Mammoth Mt, CA, USA. 

 Elvis Eidsvold Harsheim: 1. pl Glacier 3000 Invitational Slopestyle 

 

Alle disse representerer IL  Heming. 

 

Anleggssituasjonen. 

 

Jibbing - I vinter arrangerte snowboardforbundet VM i slopestyle og halfpipe.  Dette fant sted 

i bunnen av Wyllern.  Dessverre var det dårlig vær under arrangementet, men arrangementet 

«gav»  Oslo en flott ny halfpipe.  Denne vil være en fin treningsarena nå som idretten er 

kommet på det olympiske program. For breddeidretten er forholdene fine i Oslo,  men tilbudet 

til eliteutøverne mangler.  Skal Oslo arrangere Vinter-OL bør byen kunne utvikle 

toppidrettsutøvere. Til dette må man ha store hopp og mulighet også for sommertrening. 
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Skicross 

 

Anlegg - Utøverne har et mindre anlegg i Vestkleiva ved Tryvannstårnet.  Dessuten vil det bli 

et større, permanent anlegg i Kolsåsbakken for utøverne i Oslo og Akershus. 

 

Resultater; -  

 Marius Bø  Vangsnes  deltok i ungdomsolympiaden.   

 Marius Heje Mæhle fra Ready deltok i junior VM.   

 Thomas Borge Lie  vant NM  for senior. 

 Josefine Fiane  ble nr. 1 i NM. 

 Il.  Heming sammen med Il  Stabæk arrangerte  Norgesmesterskapet i slalombakken 

ved Kolsås. 

 

Ski Cross er blitt en aktiv idrett i Oslo området og kretsen har denne sesongen hatt 4 løpere på 

landslaget, Julie Bredengen Jensen, Bastian Juell, Thomas Borge Lie og Anders Rekdal. 

 

Aktiviteten i Oslo er for det alt vesentligste organisert gjennom Heming Ski Cross (tidligere 

Manpower Ski Cross Team).  Det er også fra denne gruppen landslagsløperne er rekruttert. 

Gruppen har ca 15 aktive medlemmer fra flere Oslo klubber.  Gruppen søker å rekruttere fra 

alpinmiljøet og hadde i denne sesongen flere nye yngre utøvere fra 1996 årgangen og 

oppover.    Gruppen spenner vidt både i forhold til alder og nivå.  I tillegg til "nye" utøvere 

har de  utøvere som har deltatt i Europacup, ungdoms OL og Junior VM.  En av deltagerne 

har også vært del av sponsorprogrammet "Team Morgendagens Helter"  noe som har vært et 

positivt bidrag til gruppens økonomi og dermed også mulighetene til rekruttering.   

 

Permanente løyper er en forutsetning for å kunne trene ski cross.  Treningen i år har foregått i 

Kolsås skisenter og har vært et samarbeide med Stabæk ski cross.  En egen skicross løype 

som holder et godt nivå er en absolutt forutsetning for at idretten skal fortsette å utvikle seg 

både nasjonalt og lokalt.  Kretsens fokus fremover blir å opprettholde samarbeide med Stabæk 

og fasilitetene i Kolsås, samtidig som vi vil arbeide for åvidreutvikle  fasilitetene i Tryvann.   

Trener denne sesongen har vært tidligere landslagstrener Kjetil Søvik.   

 

Samarbeide med Akershus via Stabæk vil fortsette.  De har primært yngre utøvere så 

samarbeidet er en god base for videre rekruttering og bredde.   

 

Det har vært arrangert 3 renn i løpet av sesongen, alle i Kolsås og i samarbeide med Akershus 

ved Stabæk.  Et bredderenn som rekrutterte i alle klasser, to FIS renn herunder NM senior, 

junior 1 og Junior 2.  

 

I aldersgruppen 13 -16 år har Marius Bøe Vangsnes utmerket seg.  Han er født i 1995 og har 

tidligere kjørt alpint i Heming.  Han startet med ski cross i sessongen 2010-11 og har deltatt i 

både FIS renn og E-cup.  Denne sesongen ble toppet med Ungdoms OL hvor han tok en god 5 

plass. 

 

 

Wilhelm Mustad 

Leder Freestyle 
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ÅRSBERETNING 2011 – 2012 – HOPP 

Organisasjon (slått sammen organisatorisk med kombinertkomiteen) 

Leder:  Roar Gaustad Ready 

Oppmann senior/junior: Svein Knutsen Bækkelaget  

Oppmann 13-16 år  Leif Lippestad Bækkelaget    

Oppmann under 12 år  Per Elias Kalfoss Ready 

Anleggsansvarlig  Stein Hoel Østre Aker Skiklubb 

 

Møter/Representasjon 
Komiteen har felles komitemøter med kombinertkomiteen. Det meste av aktiviteten i Oslo 

Skikrets hopp/kombinert foregår gjennom Kollenhopp. Kollenhopp er registrert som klubb 

under Oslo Skikrets. Komiteen har deltatt på fagmøter i Skiforbundet og leder og andre 

komitemedlemmer har hatt diverse møter med Skiforbundet, Skiforeningen og Miljøetaten, 

divisjon idrett i Oslo Kommune. Leder er medlem av styret i Oslo Skikrets og er leder i 

Kollenhopp. 

 

Arrangement 

Det har vært arrangert mange renn i Oslo siste sesong. I juni arrangerte Kollenhopp en del av 

NSF’s sommergrandprix. I høst ble det arrangert uoffisielt NM i tillegg til NC i 

Midtstubakken. 

 

I november tok vi over NSFs åpningsrenn for Vikersund som hadde for lite snø. Da benyttet 

vi isspor i tilløpet og plast i unnarennet.  

I januar var det satt opp Norgescup i Holmenkollen, men det ble avlyst p.g.a for mye vind. I 

mars var Kollenhopp teknisk arrangør for hopp i junior NM for damer og herrer. Snømangel 

gjorde at vi ikke fikk arrangert storbakke NM for junior i Holmenkollen. Vi hadde flere av 

våre med i avviklingen av COC og WC i Midtstuen og Holmenkollen. I løpet av 

plastsesongen er det avholdt landsrenn i Linderudkollen samt September-cup for de 

aldersbestemte klassene. Det ble også avholdt landsrenn i Linderudkollen i februar 

Ellers er det gjennomført Oslo Cup (Telenorkarusellen) i  Hopp i Linderudkollen for 12-14 år. 

Her har også deltakere fra Akershus deltatt.  

 

Det er arrangert Telenor karusellrenn for de minste  i Husebybakken, Schrøder-bakken, 

Linderudkollen og på Bjørndal. KM gikk av stabelen i Midtstuen og Hurdal  og vi fikk 

følgende kretsmestre: 

 

Hopp 14 år  Carl H Lippestad Bækkelaget SPKL 

Hopp 16 år Sondre Ringen Bækkelaget SPKL  

Hopp Junior Philip Sjøen Bækkelaget SPKL 

Hopp Senior Joachim Hauer Bækkelaget SPKL 

Hopp Veteran Stein A Hoel Østre Aker Skiklubb 

 

Anlegg 

Anleggssituasjonen er i ferd med å bli noe helt annet enn det vi har vært vant med de siste 

årene. Holmenkollbakken (HS 134) er ferdig og mangler bare plast. Midtstubakken (HS 106) 

er helt ferdig med plast og fremstår som en meget bra «normal-bakke» 
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Det bygges 4 permanente bakker ( K66, K44, K22 og K11). I tillegg vil det legges til rette for 

2 mindre bakker ved siden av. Disse skulle vært ferdig siste høst, men blir nok ikke ferdig før 

august/september 2012 

 

I Linderudkollen har det stått stille på anleggsfronten, men det er fremdeles på programmet å 

få til to småbakker. I tillegg burde man fortsette å forsøke å få til plast i 70-metersbakken. 

Nytt av året var åpningen av Husebybakken skipark hvor det er laget to hoppbakker for de 

under 12 år 

 

Samarbeidspartnere 
Skikretsen har via Kollenhopp også det siste året hatt et godt samarbeid med Skiforeningen. 

Ski-foreningen har gjennom mange år vært den største sponsoren til Kollenhopp. De siste 

årene har det imidlertid ikke vært rom for dette da det ikke har vært aktivitet i anleggene.  

Kollenhopp vant siste høst anbud på drift av tilløpene og heisene i Holmenkollen og 

Midtstuen for Oslo Kommune. Dette har gitt Kollenhopp et løft økonomisk som var helt 

påkrevd. Dette vil hjelpe hoppsporten i regionen fremover.  

 

Bymiljøetaten, divisjon Idrett er ellers en viktig brikke i vårt arbeid med hopp-sporten. Vi er 

helt avhengig av kommunen når det gjelder preparering av Linderudkollen og unnarennene i 

Midtstuen og Holmenkollen samt småbakkene i Trollanlegget. 

De har også bidratt med viktig prepareringsjobb i Schrøderbakkene. 

 

Kollenhopp 
Kollenhopp i utvidet utgave har nettopp avsluttet sitt 18.driftsår. Dette er et treningsteam for 

hoppere og kombinertløpere i Østlandsområdet, og vi har siste år hatt knapt ca 60 løpere fra 

13 år til senior elite. Teamet jobber kontinuerlig med å legge forholdene best mulig til rette 

for skihopping og kombinert i Oslo. Kollenhopp låner ut ski og har hjulpet til med 

trenerkapasitet for de minste i tillegg til den ordinære driften i Kollenhopp. 

 

I handlingsplanen til Kollenhopp frem til 2014 ligger det en ganske stor satsning fra 

Kollenhopp sin side på aldersklassene under 13 år. 

  

De enkelte gruppene  

 

Senior elite/senior 

Denne sesongen har Oslo Skikrets vært representert med 2 løpere i seniorklassen. 

Joachim Hauer, Bækkelaget har hoppet i NC elite denne sesongen og deltatt i ett COC renn 

(Midtstuen) og ble nr. 36. Han var testhopper i Vikersund og hadde det lengste hoppet blant 

testhopperne (225 meter). 

Eivind Hugaas, Bækkelaget har hoppet i NC A denne sesongen. Eivind var testhopper i 

Vikersund med et lengstehopp på 206,5 meter. 

 

Junior 

Phillip Sjøen, Bækkelaget har hatt et gjennombrudd i år med veldig mange gode resultater; 

  Gull i junior VM lag 

  Nr. 4 i junior VM individuelt 

  Beste plassering i COC i Bischofshofen (36) 

  Nr 4 i junior NM i Midtstubakken 

  Nr 10 i senior NM Normal bakke på Voss 
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Jonas Schøien Øvregård (Årvoll IL) har hoppet i NC A denne sesongen 

 

Aldersbestemte klasser 

Klasse 12-14 år  

I årets største konkurranse for 12-14 åringer, Solan Gundersen, stilte Oslo Skikrets med en  

14 åring, og en 12 åring 

I 12 årsklassen ble Sander Eriksen, Bækkelaget nr. 6. 

I 14 årsklassen fikk Carl Henning Lippestad, Bækkelaget en flott 1. plass. 

Det var dessverre ikke nok utøvere fra Oslo til å stille lag i årets Solan Gundersen 

 

Klasse 15-16 år 

Hovedlandsrennet ble avholdt i Harstad. 

15 årsklassen vant Jarl Magnus Riiber (Heming) og satte bakkerekord 

I 16 årsklassen ble Richard Haukedal (Bækkelaget) nr. 6, Sondre Ringen (Bækkelaget) nr. 7,    

Oscar P Westerheim (Bækkelaget) nr. 19, Jens Schøien Øvregård (Årvoll) nr. 25 og William 

Ødegård Kalfoss (Ready) nr 33. 

Lagkonkurransen ble vunnet av Oslo ved Richard, Jarl, Sondre og Oscar 

 

Nordisk juniorlandskamp - Jarl Magnus Riiber (Heming) ble tatt ut til å representere Norge i 

Otepaa. Han vant likegodt hopprennet med bakkerekord. Norge, med Jarl på laget slo Finland 

og vant lagkonkurransen for første gang på 15 år. 

 

Vinterens Rekrutt–Cupsesong: 

Jarl Magnus Riiber 15 år (Heming) , Sondre Ringen 16 år (Bækkelaget) og Richard Haukedal 

16år (Bækkelaget) deltok i A gruppen i Rc renn 

Jens Schøien Øvregård 16år (Årvoll), William Kalfoss 16 år (Ready), Carl Henning Lippestad 

14år (Bekkelaget) og Oscar Westerheim 16år (Bækkelaget) hoppet i B gruppen i RC 

  

Jarl Magnus Riiber tok 7 første plasser, og en 4 plass av 8 RC renn,  så det ble en klar seier på 

han i RC cupen sammenlagt.  

I tillegg satte Jarl bakke rekord i nye anlegget i Knyken (Orkdal)  

  

Sondre Ringen har også vært på seierspallen i noen av RC rennen i A gruppen. 

  

Både Carl Henning Lippestad og Oscar Westerheim har vunne renn i RC B gruppen og har 

flere pall plasseringer. 

  

Jarl Magnus Riiber ble også tatt ut for å delta i flere Norgescuprenn (Junior/senior) i Hopp og 

kvalifiserte seg etter hvert til å delta i NC A gruppen 

  

Sondre Ringen og Jarl Magnus Riiber deltok også i Jr Nm i hopp i Midtstuen 

  

Sander Eriksen 12 år (Bækkelaget) har også deltatt i noen RC renn der det har vært åpent for 

12 åringer. 

Sander har en flott 3 plass fra 12 års klassen på Raufoss i vinter. 

   

KM ble arrangert sammen med Akershus denne sesongen i Hurdal. 

  

Sommersesongen 2011: 
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Jarl Magnus Riiber deltok også i Fis Youth I Hinterzarten i sommer, med en 28 plass. Jarl 

deltok også et internasjonalt renn i Einsidelen i Sveits i Høst der han fikk en 2 plass. I tillegg 

ble det seier i Skiforbundet sin Hoppsamling i Ørnkjøldsvik i A gruppen.  

Sondre Ringen tok seieren i B gruppen. 

  

Det ble også mange gode pallplasseringer på guttene fra Oslo skikrets i sommerens sesongen 

RC renn. I hopptreff finale ble det en 2 plass. 

  

Takk til Kollenhopp som legger tilrette for trening for de aldersbestemte. Denne sesongen har 

mange av utøverene hatt stor fremgang, og dette er et nok et resultat av at Kollenhopp har lagt 

tilrette for et langt høyere aktivitetsnivå sammenlignet med tidligere år.    

 

Wangprosjektet som er et samarbeid med Kollenhopp og Wang Toppidrett har også gjort at 

de “aldersbestemte” har fått  bedre oppfølging, -   tester blir  bla gjennomført som består av 

spenst, mykhet, styrke og 3000 m, dette prosjektet er veldig bra, og er et positivt tilbud til alle  

hoppere i Oslo Skikrets. 

  

Rekruttering 

6 -12 år: 
Totalt 12 gutter og jenter har trent i et treningsfellesskap mellom klubbene Ready (7), Vestre 

Aker (2) og Heming (3).                                                                                                                          

Denne treningen organiseres av Ready. Det har i sesongen blitt gjennomført 16 utetreninger 

og 6 innetreninger, totalt 22 treninger. Noen av treningene i årets sesong ble gjennomført i 

minihoppbakke på Readybanen. Dette ble lagt merke til, og de var de første i landet som 

hoppet på snø.  Ready  stilte også med Minihoppbakke under Lions renn ved Holmendammen 

11.02.12 

Koll arrangerte trening for 1o gutter i høst og 20 i vinter. Dette har vært en veldig bra økning 

fra forrige år.  7 av guttene forsøkte 4o metern i Linderudkollen før sesongen var over. Ellers 

bidro Kolls gutter til barneTV-program på NRK 

Østre Aker har arrangert hoppskole for de minste og også lånt ut utstyr til unger som ønsker å 

hoppe.  

 

Sluttkommentar 

Vi er fremdeles alt for få i Oslo skikrets, men resultatene er veldig gode og rekrutteringen ser 

ut til å øke.. 

 

Som tidligere nevnt, vil det satses ekstraordinært på rekruttering de neste årene og jeg føler 

meg trygg på at vi skal få til stor rekruttering til sporten her i Oslo gjennom de nye anleggene 

som dessverre er blitt noe forsinket. I løpet av sommeren skal imidlertid småbakkene i 

Midtstuen være klare og plastlagt og det foreligger planer for å få full fart på aktiviteten når 

den tid kommer.  

Vi vil takke alle tillitsmenn, samt Bymiljøetaten, divisjon idrett og Skiforeningen, som har 

gjort det mulig å gjennomføre treninger og konkurranser. 

 

Oslo,  10. mai 2012 

Roar Gaustad 

Leder HK  
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ÅRSBERETNING 2011 – 2012 - KOMBINERT 

Styret har denne sesongen bestått av: 

 Leder     Mette Sannes    Kollenhopp 

 Nestleder / Oppmann>13år  Ann-Kristin Sætre   IL Heming  

 Oppmann <12 år   Per Elias Kalfoss   Ready 

   

 

Møter: 

Leder har deltatt på styremøter i Oslo skikrets og på NSF’s fagmøter. I og med at kombinert 

har få utøvere i Oslo er de fleste av aktivitetene organisert via Kollenhopp for de 

aldersbestemte. Når det gjelder utøvere under 12 år har det i år vært et utvidet samarbeid 

mellom klubbene. Hopp og kombinert komiteene i Oslo har også i år hatt et tett samarbeid.  

 

Komiteen har i år innledet et godt samarbeid med komiteen i Akershus for å samkjøre 

aktivitetene. Vi vil fortsette og gjerne formalisere dette samarbeidet i kommende sesong. 

Kretsene har utøvere i samme team (Kollenhopp) fra aldersbestemte klasser og oppover. 

Komiteens medlemmer er også aktive i arrangeringen av World Cup i Midtstuen og 

Holmenkollen  

 

Saker: 

Det jobbes fortsatt med anleggssituasjonen i Linderudkollen. På lang sikt er målet å få på  

plass et komplett skianlegg for kombinert, fra de aller minste småbakkene opp til 70m med 

langrennsløyper i tilknytning til hoppbakkene, dette er også et anlegg som Oslo Skikrets 

prioriterer når det gjelder anlegg i Oslo. 

 

Klubbene i kretsen jobber aktivt for å skaffe nytt, godt utstyr til utlån/leie til de yngste 

utøverne. Det er en stadig jakt på ressurser. 

 

Kombinertkomiteen og klubbene jobber kontinuerlig for å få med flere foreldre/ildsjeler slik 

at støtteapparatfunksjonen ivaretas. 

 

Arrangement: 
Det har vært arrangert: 

OsloCup i Linderudkollen , 3 renn ble arrangert i henhold til terminlista. Det har også i år 

vært en dalende interesse for Oslo cup rennene og komiteen vil vurdere framtiden for Oslo 

Cup før neste sesong. Utøverne i disse klassene deltar i RC cup og dette hindrer ofte utøverne 

fra å delta i Oslo Cup. 

Telenor-Karusell-rennene har i år vært svært vellykket med at godt samarbeid mellom 

klubbene i Oslo. Det har vært avholdt renn i Husebybakken, Bjørndal, Linderudkollen og  i 

Schrøderbakken. Arrangører har vært Ready, Bjørndal og Koll i samarbeid med komiteen.   

Minihoppbakke under Lions renn ved Holmendammen, arrangør Ready 

 

KM for de eldste ble arrangert i samarbeid med Akershus skikrets i Midtstuen.. For de yngste 

ble KM arrangert i Hurdal i samarbeid med Akershus skikrets. Det er liten interesse for KM i 

Oslo, og utøverne prioriterer andre renn i vintersesongen, komiteen bør også se på dette 

arrangementet før neste sesong. Vi vil oppfordre Skiforbundet til å holde en helg fri for 

nasjonale renn, slik at utøverne har mulighet til å delta i KM. 
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Junior NM i Midtstuen/Holmenkollen ble gjennomført tross det varme været. Arrangører 

Kollenhopp & Kjelsås 

 

 

Anlegg: 

Det arbeides kontinuerlig for å oppgradere anleggene i vårt område.  

Denne sesongen har vi fått et flott nytt skianlegg i Husebybakken skipark, nok en gang må vi 

rette en stor takk til Per Elias Kalfoss. I tillegg til Husebybakken har  både Linderudkollen, 

Trollbakkene, Bjørndal, Schrøderbakkene , Midtstuen og Holmenkollen vært åpne store deler 

av  sesongen. I tillegg til disse bakkene har det også vært trening i minihoppbakker blant 

annet ved Readybanen. 

 

Småbakkene i Midtstuen ble ikke ferdige til denne sesongen, men de siste meldingene nå er at 

småbakkene er nærmest ferdige og at det vil bli hopping i bakkene fra høsten 2012.  

I skiforbundets regi har den mobile hoppbakken blitt plassert i et stort antall skoler i Oslo og 

vi håper at dette kan bidra til en bedre rekruttering til kombinertsporten. Det har bare kommet 

positive tilbakemeldinger på dette prosjektet. 

 

Ellers vil nok mulighetene for bedre rekruttering for kombinertsporten komme når rekrutt 

anlegget vil stå ferdig i Midtstuen. Med flere hoppbakker og ikke minst rulleskianlegg / 

skiløyper vil Holmenkollen og Midtstuen bli et eldorado for kombinertløperne. Men det er 

samtidig viktig at man har flere anlegg i nærmiljø for å få flere i aktivitet i yngre alder. 

 

SPORTSLIGE RESULTATER: 

 

Klasse 12-år og yngre: 

Bjørndal IF har noen utøvere som driver med hopp og langrenn. De har deltatt på kombinert 

samling i Drammen og har hatt med noen utøvere på kombinert renn på Bjørndal. Dette var 

første gangen BIF arrangerte kombinertrenn og med hjelp fra Oslo skikrets ble dette en 

suksess.  

 

Bjørndal arrangerer mange skirenn i løpet av sesongen og noen hopprenn for de minste. Nå 

vil de se på mulighetene til å fortsette med kombinert for de minste. Bjørndal har bare en liten 

hoppbakke som er K8, og derfor blir det fort for lite utfordringer for de eldre utøvere. De har 

mange langrennsutøvere og de jobber med å skape et hopp/kombinertmiljø i tillegg til, eller i 

samarbeide med langrennsgruppa. 

 

 

Ready IL  
Ready har også i år hatt treningsansvaret for de yngste i Ready, Heming og Vestre Aker. 

Det har i sesongen blitt gjennomført 16 utetreninger og 6 innetreninger, totalt 22 treninger. 

Noen av treningene i årets sesong ble gjennomført i minihoppbakke på Readybanen. Dette ble 

lagt merke til, og de var de første i landet som hoppet på snø. Det har vært treninger i Nye 

Husebybakken Skipark og Schrøderbakkene. 

 

Per Elias Kalfoss jobber med hopp og kombinert rekruttering i Norges Skiforbund. 
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Før sesongen 2011-12 var det store forhåpninger om å kunne ta i bruk det nye anlegget i 

Midtstuen. Anlegget ble ikke ferdig, og det ble derfor nok en sesong, hvor kreftene gikk med 

til å preparere bakker og ikke å rekruttere nye løpere. 

 

Nå er planen å starte hoppaktivitet på plast i Midtstuen i august/september 2012. Dette vil 

medføre at de kan ta imot mange nye hoppere og gi disse et tilfredsstillende tilbud.  

 

Vi vil også samarbeide med Norges Skiforbund om et skoleprosjekt på Oslo Vest, hvor ca.25 

skoler skal besøkes med mobil hoppbakke og miniskiaktivitet i løpet av høsten 2012. Skolene 

vil deretter bli invitert opp i Midtstuen hoppanlegg for å prøve skihopping på plast/snø.  

 

Koll: 

Trening i  Trollbakkene på Kollbanen og i Linderudkollen etter hvert som snøen ble borte i 

være egne bakker. Trollbakkene består av tre bakker K-10, K-15 og K-23. Koll har nå 

gjennomført sin andre sesong med aktiv hopp/kombinert gruppe, ca 20 utøvere har vært i 

aktivitet i år. Noen av de ivrigste utøverne, 7 stk, har allerede flyttet seg til Linderudkollen og 

de større bakkene.  Kolls utøvere var med på innspilling av Barne TV på NRK, noe som er 

med på å presentere sporten for de yngste. 

 

 

Klasse 13-16 år: 

 

Det er 2 aktive kombinertløpere i denne årsklassen 

William Kalfoss 16 år, (Ready) deltatt i flere RC renn og Hovedlandsrennet 

Jarl Magnus Riiber 15 år (Heming) har vunne alle RC renn som han har deltatt i denne 

vinteren og tok også gull i  Hovedlandsrennet i Harstad. 

I tillegg har Sander Eriksen, Bækkelaget deltatt på Solan Gundersen lekene i  

vinter med en fin 11 plass i 12 års klassen. 

 

Senior og Junior: 

Denne sesongen har Christian Eriksen (Lyn) deltatt i COC, han deltar for  

Sveits, men han er fortsatt medlem av Lyn og Kollenhopp. 

To ny lovende juniorer er Lars Martin Høydal 17 år (Ready) og Harald J  

Riiber 17 år (Heming) 

Harald j Riiber deltok som eneste utøver i Kombinert i Ungdoms OL Innsbruck  

i vinter, han fikk en 6 plass.  Videre tok han 1 plass i Nordisk i Estland og i lagkonkurransen 

sammen med Mads Waaler , Kollenhopp/Akershus. Han har også markert seg svært godt i 

NEMI Cup, junior og senior NM. 

Lars Martin Høydal har deltatt i  NEMI cup og junior NM med gode resultater, han har  

hatt en utrolig flott fremgang i kombinert og er ivrig i sitt treningsarbeid. 

De andre utøverne i Kollenhopp junior/senior er utøvere vesentlig fra Akershus og noen andre 

kretser. Disse utøverne har også prestert på svært høyt nivå denne sesongen, men kommer 

ikke inn i rapporten til Oslo Skikrets. 

 

Det er dessverre få utøver fra Oslo Skikrets i Kombinert, mye har muligens med anlegg å 

gjøre. I tillegg krever kombinert svært mye trening og utstyr i 2 helt forskjellige idrettsgrener. 

Når vi ser på resultatene fra Nordisk viser det at flere av de beste kombinertløperen  

ligger på samme nivå som de beste i langrenn i Norge i denne aldersklassen, i tillegg hevder 

våre utøvere seg svært godt i spesialhopp.  
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En stor takk til Kollenhopp som står på for å legge tilrette for trening og holde oppe et godt 

nivå i kombinert. 

 

Veteranene: 

Veteraner fra Østre Aker skiklubb har nok en gang gjort det bra denne sesongen. Ikke bare er 

de gode i sin idrett, men også viktige når det gjelder driften av Linderudkollen, stor takk til 

Veteranene og særlig takk til Østre Aker Skiklubb. 

 

 

Kollenhopp 

Kollenhopp er et team/klubb for utøvere fra og med 13 år. Kollenhopp har meget godt 

kvalifiserte trenere i alle årsklasser, og de kan vise til gode resultater gjennom hele sesongen. 

Varemerket til kombinertavdelingen er det gode samholdet mellom utøvere, trenere og 

foreldre 

Kollenhopps betydning har igjen vist seg å være avgjørende for å holde interessen oppe for 

kombinert i hovedstaden. Vi ser at utøvere fra andre steder i landet søker mot Kollenhopp. 

 

 

Kretsmestere: 

Klasse 14 år:  Carl Henning Lippestad, Bækkelaget SK 

Senior: Christian Erichsen , Lyn Ski 

 

Sluttkommentar 

Vi vil rette en stor takk til Oslo Kommune, Bymiljøetaten og Østre Aker Skiklubb for 

preparering av anleggene i Linderudkollen, Schrøderbakkene, Midtstuen; Holmenkollen og 

Trollbakkene. 

 

Vi er ikke veldig mange utøvere i Oslo skikrets, men de utøverne vi har hevder seg godt. Det 

blir nå viktig at vi klarer å få flere foreldre til å ta i et tak.  

Dette blir sammen med rekruttering et av de viktigste satsingsområdene for 

kombinertkomiteen neste sesong, slik at vi beholder utøverne innenfor kombinertidretten. 

Vi ser fram til å følge alle våre utøvere, store som små i kommende sesong og ønsker alle 

lykke til med sesongforberedelsene til sommeren og høsten. 

 

 

Oslo 100512 

 

Mette Sannes 

Leder kombinertkomiteen - Oslo Skikrets 
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ÅRSBERETNING 2011 – 2012 - LANGRENN 

 

Oslo Skikrets langrenn har hatt følgende styre i 2011 – 12: 

Leder:     Ragnar Madsen  Heming IL 

Nestleder:    Johan Malm   Røa 

Sekretær:    Olaug Hjelstuen  Lyn Ski 

Styremedlemmer/oppmenn: 

Senior:    Erik Gløersen   Rustad IL 

Jun./Team K:   Ole Kristian Hjelstuen Lyn Ski 

15-16 år:   Ole Petter Haugen  Kjelsås IL 

    Øystein Tandberg  Kjelsås IL 

    Sondre Aarrestad  Kjelsås IL 

Ungdomsrepr.   Fredrik Grøvdal  LYN Ski 

Anleggsansvarlig:  Peter Zimmer   Heming IL 

Det er gjennomført 6 styremøter der deltakelsen og engasjementet har vært stort. I tillegg har 

det vært flere komitémøter knyttet til Ungdomsstafetten 2012. 

Det er gjennomført 6 styremøter der deltakelsen og engasjementet har vært stort. I tillegg har 

vi hatt flere komitemøter knyttet til Ungdomsstafetten. Våre mål står fast: 

1. Arbeide for utvikling og sikring av 6 snøsikre langrennsanlegg i Oslo- området. 

Holmenkollen, Sørkedalen, Sogn, Lillomarka, Linnerudkollen og Skullerud. I dette 

ligger snøsikker trase med garantert sesongåpninsgstid . 

2. Utarbeide en god terminliste, med kvalitetsrenn + 2 cuper 

3. Tett og god dialog med klubbene og bidra til at de kan få avviklet gode aktiviteter 

4. Bidra til og forbedre  aktivitetene for senior, junior (Team Kollen) og 15-16 år med 

felles reiser til hovedrenn, smøreteam, overnatting, samlinger etc. 

5. Arrangere Ungdomsstafetten.  

6. Inntektsskapende arbeid. Gjennomføre ulike aktiviteter (Sponsoravtale, salg av 

effekter, etc.) der kretsens løpere, cuper og renn kan inngå i aktivitetene. 

7. Min. 5 sikre rulleskianlegg/evt. sykkelstier eller lignende som er tilrettelagt for   

rulleski 

8. Sørge for at det utdannes trenere, TD etc.  

 Sesongen 2010/2011 var fantastisk, 2011/2012 var enda bedre med tanke på deltakelse i renn.  
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• Nok en vinter med flotte snøforhold, men vesentlig kortere enn fjorårets 

• Stort sett alle renn og arrangementer er avviklet, dog med noen problemer på slutten av 

sesongen (NM Junior måtte slite, Hemingrennet og Fristilrennet til Skiforeningen måtte 

avlyses) 

• Antall deltakere har økt fra 10.775 i fjor til hele 12.150 i år (+12,8%) KM hadde en økning 

fra 1.850 starter til 2.400 (+ 30%) starter i år  

• Deltakelsen i turrenn i Oslo-området har også hatt en økning på nesten 55%. 

• Prestasjonsmessig er Oslo stadig på høyden, både når det gjelder bredde og topp. Vi fikk en 

rekke medaljer i VM, NM og hovedlandsrenn. Under NM 2 fikk Oslo 9 av 12 

seniormedaljer!! Se delrapporter. 

• Oslo Skikrets var hovedarrangør for Ungdomsstafetten som samlet 32 lag, 130 utøvere og 

70 trenere/ledere/foreldre fra landets 16 skikretser samt ett lag fra Finland stilte til start.  

• Oslo Langrenn har gjennom ulike tiltak/stor deltakelse i renn samt andre inntekter nå solid 

økonomi som gjør oss i stand til å støtte ulike tiltak overfor klubbene og til det beste for  

aktive løperne i Oslo. 

•Anlegget i Holmenkollen har vært benyttet til flere større renn, bl.a. Oslo Skifestival, 

Njårdrennet, KM  og ikke minst NM junior som Kjelsås arrangerte til 20 i stil!  

Vi har vi noen innkjøringsproblemer i Kollen-annlegget som må løses.  

Stor deltakelse i alle renn 

Interessen for langrenn har vært stigende de siste årene. Idrettsregistreringen viser at når vi får 

tillagt andelen langrennsløpere  tilhørende Skiforeningen (ca. 60.000 medlemmer, der 

langrenn får godkjent 11.200) har langrenn 6.918 + 11.200 =  18.118 ”medlemmer” av totalt 

21.800 i OS, dvs. nesten 83%. Langrenn er den grenen som øker mest, men klubbene bør bli 

bedre til å verve langrenns-medlemmer. Spesielt medlemskap for foreldre, turløpere etc.?       

I andre kretser er ofte alle støttespillere også medlemmer i klubbene. Det er viktig at vi kan 

dokumentere mange medlemmer i Oslo! Det har vært stor deltakelse i renn og klubbene 

melder om god rekruttering. 

Deltakelse i renn og turrenn siste 3 sesonger: 

     2008/09 2009/10 2010/11  2011/12 

Antall renn    12  11  14  16 

Antall deltakere totalt   7.077  5.620  10.775  12.150 

Deltakere på KM   1.140  1.450  1.850    2.400 

Antall turrenn    4  3?  4   4 
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Antall deltakere totalt   4.232  3.995  5.408    7.381 

Totalt ant. starter   11.309  9.615  16.203  19.431 

 

Treningsgruppene 

Oslo Skikrets langrenn er av de kretser som stiller de største troppene til NM, Hovedlandsrenn 

og Norgescup. Det opplegget og den gjennomføringen vi har legges merke til i ski-Norge. 

Stor bredde, gode forberedelser, gode smøreteam og ikke minst et fint samhold mellom 

klubbene har bidratt til at løperne liker å reise på renn. Vi får også svært mange gode 

resultater!! 

Det ligger et enormt arbeid bak, booking av rom/opphold, påmeldinger, reiser, smøreteam og 

ikke minst organisering på konkurransedagene. Her må alle frivillige takkes for flott 

oppfølging og vilje til å jobbe på tvers av klubbene.  

En stor takk til gruppelederne; Ole Hjelstuen i junior/Team Kollen, Erik Gløersen i 

Seniorgruppen og Ole Petter Haugen m.fl. i 15-16 år som alle driver middels store 

reisebyråer!!   

Vi har også hatt en liten opptrapping i gruppen 13-14 år med en felles samling på høstparten 

som Koll Il arrangerte på en glimrende måte (160 aktive og foreldre) samt en meget vellykket 

cup (8 renn) – Milslukern Cup. 

Anlegg  

Med den økningen vi har i langrenn i Oslo er kravet til snøsikre lokalanlegg økende. Vi har 

mye å ivareta. Oslo står i en særstilling når det gjelder arbeid for lokale skianlegg. Der andre 

kretser nærmest over dagen kan få aksept for nye løypetraseer og evt. snøproduksjon, er dette 

krevende og meget langsiktige prosjekter her i byen. Ny Markaloven gjør muligheten for 

utvikling noe enklere, men allikevel krever hvert prosjekt masse arbeid.  

Anlegg er derfor en prioritert oppgave der Oslo Skikrets i samarbeid med klubbene og 

Skiforeningene må være aktive og jobbe langsiktig. Peter Zimmer og Kristin Dale Selvig har 

nedlagt stor innsats på anleggssiden. De kjenner saksgang og –behandling og de er ressurser 

klubbene bør benytte hvis de har anleggsspørsmål. Vi takker Peter og Kristin for innsatsen! 

Rulleskiløyper er også noe vi må jobbe med. Denne saken kommer igjen opp på NSF 

langrennsmøte til våren. Vi regner med at dette kan gi oss gode innspill til videre jobbing med 

dette. Se egen anleggsrapport.  

Terminliste 

Et annet viktig område er å få utarbeidet en god terminliste. Vi hadde gjerne sett at flere 

klubber meldte interesse for å arrangere renn, vi hadde i 2011/12 noen ”åpne” helger. 

Det var bl.a. over en måned fra 2. NC til Junior NM, som er for langt.  
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I fjor fikk vi en nykomling, Koll Mila – et populært renn fra Hemingsetra til Idrettshøyskolen,  

flott gjennomført av Koll 

Oslo Langrenn ønsker å stimulere til maks deltakelse i KM. Etter flere år med økning fikk 

Heming igjen ”all time high” med ca. 1.200 deltakere begge dager. Dette er trolig ny 

kretsrekord i landet.  

Vi har hatt to vellykkede cuper i Sport 1 Cup  (15-16) og Milslukern Cup (13-14 ). Den først 

er i samarbeid med Akershus og Østfold, den andre er en ren Oslo-Cup som i 2010 hadde 90 

deltakere, i 2011 170 deltakere mens vi i i 2012  nådde hele 225 deltakere. Nesten 90% gikk 5 

renn eller flere. Vi vil jobbe ytterligere for å forbedre disse, som vi tror stimulerer de aktive til 

å gå flere renn. Det gir bedre langrennsløpere og bedre renn for arrangørene, både økonomisk 

og opplevelsesmessig. 

Økonomi 

Etter en bunnskrapt kasse noen år tilbake, har Oslo Langrenn nå solid økonomi med en EK på 

nesten 500.000. All den grunn sesong og år ikke er samstemt har vi følgende oversikt: 

Inngående balanse sesongen 2011/12     207.000 

Bevilgninger (TK, Senior, 15-16, 13-14, NM Junior etc.)       98.000 

Inntekter sesongen (sponsor, div. salg etc.)     178.000 

Fra OS, resultat 2011        184.000 

Til sesongen 2012/2013                471.000 

Dette er etter at vi denne sesongen har hatt bevilgninger til Team Kollen (generell støtte samt 

innkjøp av radioanlegg for sekundering, testski etc.), Seniorgruppen (smøreboder, støtte 

trener/smøreteam, radioanlegg for sekundering etc.) samt 15-16 år (smøreteam etc.) 

Våre inntekter har kommet gjennom sponsorstøtte, diverse salg, overskudd Ungdomsstafetten 

samt overføring fra Oslo Skikrets.Det er meget positivt at Oslo Skikrets nå fordeler overskudd 

på gren. Eget budsjett gir motivasjon,  større spillerom/muligheter til å støtte klubbene og den 

aktive langrennssporten i Oslo. Vi ønsker at midlene bl.a. skal gå til å støtte arbeidet for gode 

kretsteam (utstyr, trenerstøtte, smøreteam etc.) slik at vi kan få flere fornøyde løpere, bedre 

støtteapparat, større bredde og bedre prestasjoner. Dessuten vil vi støtte de tiltak klubbene 

gjør i kretsregi, samt en styrking av det adm. apparat,  er også en vurdering.  

Kom med innspill! 

Oslo Skikrets Langrenn benytter anledningen til å takke alle ledere, aktive, smøreteam, 

trenere og foreldre som har bidratt hver på sin måte til å skape alt det Oslo skikrets Langrenn 

står for i dag. Vi har grunn til å være stolte av det vi fått til i 2011/12.  
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I motsetning til mange andre skikretser har Oslo mange store og velorganiserte langrenns-

klubber, vi ser det som en viktig oppgave å være en ressurs på områder som kan styrke og 

forenkle noe av arbeidet i den enkelte klubb.  

Vi er stadig opptatt av innspill fra de enkelte klubber på oppgaver der dere  mener vi kan være 

til  støtte og hjelp.  

Oslo, 14. mai 2012 

Ragnar Madsen, leder Oslo Skikrets langrenn 

Langrenn har en utvidet beretning. Den kan leses på www.oslolangrenn.no 
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ÅRSBERETNING 2011 – 2012 – TELEMARK 

Organisasjon (tett samarbeid med Akershus skikrets) 

 

Leder: Morten V. Eriksen Bækkelagets Skiklub 

 

 

Møter/Representasjon 
Det meste av aktiviteten i Oslo Skikrets telemark foregår i Bækkelagets Skiklub, mens det er 

etablert et tett samarbeid både på aktivitetsnivå og arrangementsnivå med Akershus skikrets 

med klubbene Ullensaker Skiklubb og Hagahogget Låmlag. 

 

Gruppa har deltatt på fagmøter i Skiforbundet/TK både på høsten og på våren. 

 

Arrangement 

Den utvidede regionen, bestående av Bækkelaget, Ullensaker og Hagahogget arrangerte 

denne sesongen NM i telemark. Arrangementet ble avholdt i Hurdal Skisenter 2-4. mars med 

stor deltakelse fra øvrige regioner. Et svært vellykket arrangement som vi har fått mye ros og 

positiv tilbakemelding fra i etterkant. Det har vært viktig for oss å få vist at regionen både har 

kapasitet og nødvendig kompetanse som skal til for å kunne arrangere et større mesterskap. 

 

På grunn av nevnte NM-arrangement har den tradisjonsrike regions-cupen (Oslo/Akerhus) 

blitt en del redusert denne sesongen. Det første rennet ble avlyst pga lite snø i anlegget og i 

mellomperioden krevde NM så mye fokus og ressurser at regions-cup måtte avlyses. På 

slutten av sesongen ble det arrangert ett renn slik at vi fikk brakt tradisjonen videre og ikke 

minst fått ett større skirenn for de yngre aldersgruppene som ikke kan delta i NC. (Kommende 

sesong er målet å arrangere 4-5 renn i regions cupen) 

 

 

Anlegg og utstyr 

Treninger blir arrangert i Oslo Skisenter Grefsenkleiva og dette funger tilfredsstillende. 

I forhold til rekruttering ser vi at vi gjerne skulle hatt en pool av utstyr til utlån, og vi jobber 

med hvordan vi skal få dette til fremover. 

 

 

Resultater 

Junior/Senior 

Denne klassen utgjøres fra region Oslo utelukkende av herreutøvere. Disse har levert svært 

gode resultater og flere løpere har hevet seg flere hakk denne sesongen. Jørgen Steen Holst, 

Heming IL har blitt en etablert landslagsutøver og har flere topp plasseringer både 

internasjonalt og i den hjemlige NC/NM. Sebastian Ingebretsen også fra Heming IL har flere 

gode plasseringer nasjonalt med gull i NM som beste plassering. Fra Bækkelaget har Trym 

Nygaard Løken fått et gjennombrudd med gode plasseringer i to WC-renn i Norge, 3. plass i 

NM, 3.plass i NC sammenlagt samt 9. plass i Junior VM i Spania. Joachim Staal fra 

Bækkelaget har også vist fremgang og levert gode NC plasseringer, med flere 

pallplasseringer. 
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Aldersbestemte klasser 

Klasse 14-15 år  

Gøril Strøm Eriksen fra Bækkelaget har vist stor fremgang og fikk ett gull og to sølv i 

Hovedlandsrenn under NM i Hurdal. Hun vant også regions rennet som ble arrangert med 

Akershus. 

 

Klasse 12-13 år 

Klassen har denne sesongen blitt dominert av Bækkelaget utøverne Beate Simonsen og 

Mikkel Nygaard Løken. Beate vant tre gull av tre mulige under Landsfinalen på Hurdal, mens 

Mikkel vant to gull og ett sølv i samme renn. Sterke prestasjoner i klasser med mange 

deltakere. 

 

Klasse 10-11 år og 9 år-yngre  

Her er det mange utøvere og flere som viser svært gode ferdigheter sin unge alder tatt i 

betraktning. Det er tydelig at det er svært viktig med de eldre utøverne som nær forbilder, og 

her fremheves breddesamlingene som positiv motivasjonsfaktor. 

 

Sommersesongen 2011 

Bækkelaget har barmarkstrening med fokus på alternativ trening. I praksis betyr dette mye 

rulleskøyter og noe slakk-line. Dette fungerer veldig bra både på tvers av aldersgrupper og 

som spennende trening.  

 

Regionstrening 

Det har i sesongen vært 4 regions samlinger med ca 10-12 utøvere. Dette ser vi er både 

nødvendig og stimulerende for de som er med og vi planlegger å utøke disse samlingene i 

kommende sesong. 

  

Rekruttering 

Det er bra aktivitetsnivå i Regionen og gode resultater oppnås. Derimot skulle vi gjerne vært 

flere utøvere. Vi har hatt Telemarks-nedslaget (rekrutteringsprosjektet til TK) to ganger og det 

er en del positiv interesse. Vi ser imidlertid at vi må jobbe enda mer målrettet for å få flere 

utøvere med i miljøet vårt og vil fokusere enda mer målrettet på dette i kommende sesong.  

 

 

 

Oslo,  mai 2012 

Morten V. Eriksen 

Bækkelagets Sportsklub telemark 
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ÅRSBERETNING 2011 – 2012 – Oslo skidommerlaug 

Ikkje mottatt 

 


